RINGKASANEKSEKUTIF
EKSEKUTIF
RINGKASAN
Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PPJK) sebagai satuan kerja di bawah
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan
(Permenkes) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembiayaan kesehatan dan
fasilitasi

jaminan

kesehatan.

Dalam

upaya

mewujudkan

akuntabilitas

dan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi PPJK, maka perlu disusun laporan
kinerja.
Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi
yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi
dengan kinerja yang diharapkan. Laporan Kinerja PPJK Tahun 2020 merupakan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan mengacu pada
Perjanjian Kinerja PPJK yang merupakan sebagai penjabaran lebih lanjut dari perubahan
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Berikut rincian
indikator dan target kinerja PPJK di tahun 2020:
1. Jumlah Dokumen pembayaran iuran PBI JKN sebanyak 1 dokumen.
2. Jumlah kajian Penelitian Teknologi Kesehatan yang dihasilkan sebanyak 1 dokumen.
3. Jumlah kajian National Health Account (NHA) yang dihasilkan sebanyak 1 dokumen.
4. Jumlah bahan dukungan teknis pembiayaan kesehatan dan jaminan kesehatan sebanyak
2 dokumen.
Hasil capaian Indikator PPJK tahun 2020 menunjukkan, bahwa Indikator Kinerja PPJK
dapat dicapai seluruhnya (100%), yaitu indikator kinerja Jumlah Dokumen pembayaran iuran
PBI JKN, Jumlah kajian Penelitian Teknologi Kesehatan yang dihasilkan dan Jumlah kajian
National Health Account (NHA) yang dihasilkan tercapai 100%. Sedangkan untuk 1 (satu)
Indikator Kinerja Jumlah bahan dukungan teknis pembiayaan kesehatan dan jaminan
Kesehatan tercapai 150% .
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Tabel Pencapaian Target Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja
Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan 2020
Sasaran
Indikator Kinerja
2020

No

Target

1

2

Terlaksananya
pembayaran iuran PBI
JKN
Dihasilkannya bahan
kebijakan teknis
pengembangan
pembiayaan kesehatan
dan JKN

Realisasi

%

Jumlah Dokumen
pembayaran iuran PBI
JKN

1 Dok

1 Dok

100

Jumlah kajian Penelitian
Teknologi Kesehatan
yang dihasilkan

1 Dok

1 Dok

100

Jumlah kajian National
Health Account (NHA)
yang dihasilkan

1 Dok

1 Dok

100

Jumlah bahan dukungan
teknis pembiayaan
kesehatan dan jaminan
kesehatan

2 Dok

3 Dok

150

Pencapaian target Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja PPJK tahun 2020 disebabkan
oleh dukungan anggaran yang memadai, SDM PPJK yang komitmen dan kompeten terhadap
pencapaian kinerja, serta ketersiapan sarana dan prasarana pendukung kerja.
Pada tahun 2020 satker PPJK menerima Penghargaan Indikator Kinerja Pelaksana
Anggaran (IKPA) terbaik ke-2 dari Menteri Kesehatan dan untuk mempertahankan dan
meningkatkan pencapaian kinerja pada tahun berikutnya, PPJK perlu melakukan beberapa
upaya, di antaranyaDalam upaya meningkatkan pencapaian kinerja pada tahun berikutnya,
PPJK perlu melakukan beberapa upaya, di antaranya:
1. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan asosiasi dan organisasi profesi kesehatan dan
pihak terkait lainnya dalam pencapaian target kinerja.
2. Meningkatkan kompetensi SDM terkait pengembangan pembiayaan Kesehatan dan
jaminan Kesehatan serta isi-isu terkait lainnya.
3. Melakukan monitoring secara berkala terkait progres pencapaian target indikator kinerja
beserta

anggarannya,

serta

pembahasan

kendala/permasalahan

dan

solusi

penyelesaiannya.
4. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan seluruh pegawai secara berkala yang
bertujuan untuk sharing dan brainstorming terkait informasi perkembangan kegiatan di
masing-masing bagian dan bidang serta isu-isu terkait lainnya.
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BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 telah mengamanatkan kepada penyelenggara
pemerintahan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme. Salah satu asas dalam undang-undang tersebut yang dijadikan dasar
penilaian adalah asas akuntabilitas. Dengan adanya asas ini, maka setiap kegiatan dan hasil
akhir dari penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
peraturan perundangan yang diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.
Laporan Kinerja disusun dan disiapkan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban
akuntabilitas Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PPJK) dalam melaksanakan
program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang dituangkan dalam Peraturan
Menteri Kesehatan dan Rencana Aksi PPJK tahun 2020-2024. Laporan Kinerja ini dapat
dijadikan sebagai alat evaluasi pelaksanaan Kinerja Satker PPJK, yaitu dengan dilakukannya
pengukuran target kinerja yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kinerja dibandingkan hasil
realisasi capaian kinerja. Atas hasil pengukuran tersebut akan diketahui Performance Gap,
kemudian dilakukan analisis Performance Gap terhadap keberhasilan/ketidakberhasilan
kinerja yang ditetapkan yang selanjutnya disusun strategi peningkatan kinerja program dan
kegiatan Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan di tahun berikutnya.
Selain itu penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi; dan PermenPAN dan
RB Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat

B. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini mempunyai maksud dan tujuan, yaitu
sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi PPJK sesuai dengan
Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Selain itu secara khusus penyusunan Laporan Kinerja ini
sebagai Evaluasi terhadap gambaran pencapaian kinerja dari pelaksanaan Program
Dukungan Manajemen dan Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional
yang diimplementasikan pada kegiatan Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) di tahun 2020.
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C. TUGAS DAN FUNGSI
Berdasarkan Permenkes Nomor
25 Tahun 2020, PPJK mempunyai
tugas

melaksanakan

pengelolaan

pembiayaan kesehatan dan fasilitasi
jaminan kesehatan.
Dalam
sebagaimana

melaksanakan

tugas

dimaksud,

PPJK

menyelenggarakan fungsi:
1. Penyusunan rencana, program,
kegiatan, dan anggaran Pusat.
2. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perhitungan biaya kesehatan, analisis belanja
kesehatan, standar pelayanan dan manfaat, analisis pembiayaan dan kepesertaan,
analisis efektivitas dan efisiensi pembiayaan kesehatan, dan penilaian teknologi
kesehatan.
3. Pelaksanaan di bidang perhitungan biaya kesehatan, analisis belanja kesehatan, standar
pelayanan dan manfaat, analisis pembiayaan dan kepesertaan, analisis efektivitas dan
efisiensi pembiayaan kesehatan, advokasi dan sosialisasi pembiayaan kesehatan, serta
penilaian teknologi kesehatan.
4. Pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
perhitungan biaya kesehatan, analisis belanja kesehatan, standar pelayanan dan manfaat,
analisis pembiayaan dan kepesertaan, analisis efektivitas dan efisiensi pembiayaan
kesehatan, dan penilaian teknologi kesehatan.
5. Pelaksanaan administrasi pusat

D. STRUKTUR ORGANISASI
Dengan terbitnya Permenkes Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan, susunan struktur Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
mengalami perbedaan terkait perpindahan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional bila
dibandingkan dengan Permenkes Nomor 64 Tahun 2015. Susunan organisasi dijabarkan
sebagai berikut :
1.

Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan terdiri atas:
a. Subbagian Administrasi Umum
b. Kelompok Jabatan Fungsional

2.

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan
rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara,
urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan,
kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Pusat.
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E. SISTIMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Pembiayaan dan Jaminan
Kesehatan adalah sebagai berikut:
Kata Pengantar
Ringkasan Eksekutif
Daftar Isi
BAB I

PENDAHULUAN
Menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, tugas pokok dan
fungsi, struktur organisasi dan sistematika penulisan laporan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA
Menjelaskan tentang visi, misi, tujuan Pusat Pembiayaan dan Jaminan
Kesehatan dalam Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024, serta perjanjian
kinerja PPJK tahun 2020.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA
Menjelaskan tentang hasil pengukuran kinerja, analisis pencapaian kinerja,
membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya,
membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target indikator pada
RPJMN

2020-2024,

analisis

penyebab

keberhasilan/kegagalan

atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, dan
analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
BAB IV

PENUTUP
Menguraikan kesimpulan umum pencapaian kinerja serta tindak lanjut yang
akan dilakukan ke depannya dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja.
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BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. PERENCANAAN KINERJA
1.

Visi dan Misi
Mengacu Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Pusat Pembiayaan
dan Jaminan Kesehatan tahun 2020-2024, maka visi dan misi
PPJK mengikuti visi, misi dan tujuan Kementerian Kesehatan
yang tercantum dalam Renstra Kementerian Kesehatan.
Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024
tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Visi
Presiden 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju
Yang

Berdaulat,

Mandiri,

dan

Berkepribadian,

Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk melaksanakan visi
Presiden

2020-2024

tersebut,

Kementerian

Kesehatan

menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan guna
menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Guna mendukung
peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang
produktif, mandiri dan berdaya saing (khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan),
Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai
berikut:
1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
Angka kematian ibu (maternal mortality rate) dan angka kematian bayi (infant mortality
rate)

merupakan

indikator

sensitif

untuk

mengukur

keberhasilan

pencapaian

pembangunan kesehatan, dan juga sekaligus mengukur pencapaian indeks modal
manusia.Pemerintah telah menetapkan penurunan angka kematian ibu sebagai major
project, yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.
2. Menurunkan angka stunting pada balita
Proporsi balita stunting sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia.
Seperti halnya penurunan angka kematian ibu, pemerintah juga telah menetapkan
percepatan penurunan stunting sebagai major project yang harus digarap dengan
langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.
3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mampu memperbaiki akses pelayanan
kesehatan baik ke FKTP maupun FKRTL dan juga telah memperbaiki keadilan (ekualitas)
pelayanan kesehatan antar kelompok masyarakat. Namun demikian, pembiayaan JKN
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selama lima tahun terakhir telah mengalami ketidakseimbangan antara pengeluaran dan
pemasukan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi JKN, Kementerian
Kesehatan memiliki peran sentral dalam kendali mutu dan kendali biaya (cost
containment).
4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam
negeri.
Sesuai dengan peta jalan kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pemerintah telah
bertekad untuk meningkatkan industri bahan baku obat dan juga peningkatan produksi
alat kesehatan dalam negeri. Agar produksi dalam negeri ini dapat diserap oleh pasar,
pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis untuk mendorong penggunaan
obat dan alat kesehatan produksi dalam negeri.
2. Target Kinerja
Dalam Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024, Satker PPJK memiliki 2 (dua)
Program dan 1 (satu) kegiatan yang memuat sasaran, indikator, dan target kinerja sebagai
berikut:
1. Program Dukungan Manajemen
a) Sasaran Kegiatan dan Indikator Pencapaian
1) Tingkat Sekretariat Jenderal-Eselon I (IKP)
Indikator pencapaian sasaran yang dilaksanakan oleh PPJK adalah “Jumlah
bahan kebijakan teknis pengembangan pembiayaan kesehatan dan jaminan
kesehatan sebanyak 10 bahan kebijakan” atau setiap tahun menghasilkan 2
bahan kebijakan teknis pengembangan pembiayaan kesehatan dan JKN.
2) Tingkat Satker (IKK)
Sasaran

kegiatan

ini

adalah

dihasilkannya

bahan

kebijakan

teknis

pengembangan pembiayaan kesehatan dan JKN.
Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan tersebut ditetapkan 5 (lima) indikator
pencapaian sasaran sebagai instrumen dalam pengukuran kinerja. Indikator
pencapaian sasaran dalam kurun waktu 5 tahun tersebut adalah:
1)

Jumlah kajian penilaian teknologi kesehatan yang dihasilkan sebanyak 10
dokumen.

2)

Jumlah kajian National Health Account (NHA) yang dihasilkan sebanyak 5
dokumen.

3)

Jumlah kajian kebijakan teknis pembiayaan kesehatan termasuk sumber
pembiayaan yang baru, kebijakan kemitraan serta peran swasta dan
masyarakat dalam pembiayaan pembangunan Kesehatan sebanyak 5
dokumen.
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4)

Jumlah bahan dukungan teknis pembiayaan kesehatan dan jaminan
kesehatan sebanyak 20 dokumen.

5)

Jumlah advokasi dan sosialisasi pembiayaan Kesehatan sebanyak 50
dokumen.

2. Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
a)

Sasaran Kegiatan dan Indikator Pencapaian
1) Tingkat Sekretariat Jenderal-Eselon I (IKP)
Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
tahun 2020–2024 pada Sekretariat Jenderal adalah terselenggaranya
penguatan Jaminan Kesehatan Nasional. Indikator tercapainya sasaran
adalah jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)
melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 112,9 juta jiwa. Untuk
mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah
Pembiayaan atas peserta PBI JKN.
2) Tingkat Satker (IKK)
Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran iuran PBI JKN.
Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah jumlah dokumen pembayaran
iuran PBI JKN sebanyak 5 dokumen

B. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian

Kinerja

adalah

lembar/dokumen

yang

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi
kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja. Adapun tujuan dari perjanjian kinerja, di
antaranya sebagai wujud nyata komitmen antara penerima
dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas,
akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur, serta
menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi
kinerja aparatur.
Indikator dan target kinerja pada Perjanjian Kinerja PPJK
merupakan penjabaran dari Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
kegiatan Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dengan indikator kinerja sebagai berikut di bawah ini:
1. Jumlah Dokumen pembayaran iuran PBI JKN.
2. Jumlah kajian Penelitian Teknologi Kesehatan yang dihasilkan.
3. Jumlah kajian National Health Account (NHA) yang dihasilkan.
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4. Jumlah kajian kebijakan teknis pembiayaan kesehatan termasuk sumber pembiayaan yang
baru
5. Jumlah bahan dukungan teknis pembiayaan kesehatan dan jaminan kesehatan.
6. Jumlah advokasi dan sosialisasi pembiayaan kesehatan
Dalam rincian IKK yang dimaksud di atas, target indikator kinerja pada poin 4 dan poin 6 sebesar
0 dokumen yang dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja PPJK di tahun 2020, dikarenakan adanya
pemotongan anggaran yang diperuntukan untuk penanganan covid-19 yang menyebabkannya
indikator kinerja tersebut tidak dapat dilaksanakan. Uraian Perjanjian Kinerja PPJK ditahun 2020
disajikan dalam tabel 2.1
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan 2020
No
Sasaran
Indikator Kinerja

Target

1

Terlaksananya pembayaran
iuran PBI JKN

Jumlah Dokumen pembayaran iuran PBI
JKN

1 Dok

2

Dihasilkannya bahan
kebijakan teknis
pengembangan pembiayaan
kesehatan dan JKN

Jumlah kajian Penelitian Teknologi
Kesehatan yang dihasilkan

1 Dok

Jumlah kajian National Health Account
(NHA) yang dihasilkan
Jumlah kajian kebijakan teknis
pembiayaan kesehatan termasuk sumber
pembiayaan yang baru
Jumlah bahan dukungan teknis
pembiayaan kesehatan dan jaminan
kesehatan

1 Dok

Jumlah advokasi dan sosialisasi
pembiayaan kesehatan

0 Dok

0 Dok

2 Dok

Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dalam mencapai target kinerja, berusaha menyusun
dan melaksanakan berbagai kegiatan yang berorientasi pada output dan outcome. Kerangka
logis sebagai berikut dibawah ini :
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Logframe/kerangka logis
Untuk mewujudkan target yang tertuang dalam perjanjian kinerja, PPJK didukung dengan
jumlah

Anggaran

pusat

di

tahun

2020 yang

bersumber

dari APBN

sebesar

Rp

48.796.335.879.000. Dengan rincian alokasi anggaran Belanja Bantuan Sosial PBI JKN sebesar
Rp 48.786.800.000.000 (99,98%); Belanja Barang sebesar Rp 9.277.747.000 (0,019%); dan
Belanja Modal Sebesar Rp 258.132.000 (0,001%). Selain anggaran kantor Pusat, PPJK
mempunyai dana dekonsentrasi yang disalurkan ke Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia
sebesar Rp 3.261.682.000. Rincian alokasi anggaran disajikan dengan tabel 2.3.
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Tabel 2.3 Alokasi Anggaran PPJK Tahun 2020 Berdasarkan Output dan Dekonsentrasi
No

Output Kegiatan

Alokasi Anggaran
(Rp)

1

Cakupan Penduduk yang menjadi peserta

48.786.800.000.000

penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/KIS
2

Rekomendasi Kebijakan Penilaian Teknologi

1.040.950.000

Kesehatan
3

Rekomendasi Kebijakan Teknis Pengembangan

2.327.118.000

Pembiayaan Kesehatan
4

Bahan Dukungan Teknis Pembiayaan Kesehatan

3.134.129.000

dan Jaminan Kesehatan
4

Layanan Sarana dan Prasarana Internal

258.132.000

5

Layanan Dukungan Manajemen Satker

918.545.000

5

Layanan Perkantoran
Total Anggaran Kantor Pusat (KP)

6

Dekonsentrasi

7

Total Anggaran Pusat dan Dekonsentrasi

1.857.005.000
48.796.335.879.000
3.261.682.000
48.799.597.561.000
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas
dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan
kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan
anggaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan
membandingkan antara kinerja yang seharusnya
terjadi dengan kinerja yang diharapkan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada sub bab ini
menyajikan capaian kinerja dan analisis sebagai berikut:
1. Pencapaian indikator kinerja tahun 2020.
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target RPJMN 20152019.
3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja 5 (lima) tahun terakhir.
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta
alternatif solusi yang telah dilakukan.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
1. Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2020
Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran, indikator dan target kinerja yang telah
ditetapkan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi satker. PPJK pada tahun 2020,
telah melakukan perjanjian kinerja untuk 4 (empat) indikator dan besaran targetnya.
Pengukuran capaian kinerja PPJK dilakukan dengan cara membandingkan realisasi
capaian target dari masing-masing indikator. Berikut perincian capaian target dari masingmasing indikator yang disajikan pada tabel di bawah ini
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Tabel 3.1 Pencapaian Target Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja
Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan 2020
No

Sasaran

Indikator Kinerja

2020
Target

1

2

Terlaksananya
pembayaran iuran PBI
JKN
Dihasilkannya bahan
kebijakan teknis
pengembangan
pembiayaan kesehatan
dan JKN

Realisasi

%

Jumlah Dokumen
pembayaran iuran PBI
JKN

1 Dok

1 Dok

100

Jumlah kajian Penelitian
Teknologi Kesehatan
yang dihasilkan

1 Dok

1 Dok

100

Jumlah kajian National
Health Account (NHA)
yang dihasilkan

1 Dok

1 Dok

100

Jumlah bahan dukungan
teknis pembiayaan
kesehatan dan jaminan
kesehatan

2 Dok

3 Dok

150

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa seluruh indikator dalam perjanjian kinerja
di tahun 2020

telah tercapai realisasi seluruhnya. Pada indikator kinerja Jumlah

Dokumen pembayaran iuran PBI JKN, Jumlah kajian Penelitian Teknologi Kesehatan
yang dihasilkan dan Jumlah kajian National Health Account (NHA) yang dihasilkan
tercapai 100%. Sedangkan untuk 1 (satu) Indikator Kinerja Jumlah bahan dukungan
teknis pembiayaan kesehatan dan jaminan Kesehatan tercapai 150%.
2. Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja, RPJMN dan RENSTRA tahun 2020
Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional. Dengan diterbitkannya Perpres Nomor 18 tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
RPJMN ini merupakan acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana
Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 pada masing-masing Kementerian/Lembaga.
Walaupun demikian dalam perjalanannya terjadi berbedaan antara RPJMN, RENSTRA
dan Perjanjian Kinerja , sehingga dilakukan penyesuaian jumlah target capaian Indikator
di tahun 2020. Pada tabel 3.2 terlihat bahwa terdapat perbedaan target indikator RPJMN
dengan RENSTRA maupun Perjanjian Kinerja di Tahun 2020.
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Tabel 3.2 Perbedaan Target Indikator RPJM, RENSTRA, dan Perjanjian Kinerja
PPJK tahun 2020
No

Indikator

Target
RPJMN
2020

Target
RENSTRA
2020

Target
Perjanjian
Kinerja 2020

1

Jumlah penduduk yang menjadi peserta
Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

107,2
Juta Jiwa

-

-

2

Jumlah bahan kebijakan teknis
pengembangan pembiayaan kesehatan
dan jaminan kesehatan nasional

2 Dok

-

-

3

Jumlah Dokumen pembayaran iuran PBI
JKN

-

1 Dok

1 Dok

4

Jumlah kajian Penelitian Teknologi
Kesehatan yang dihasilkan

-

2 Dok

1 Dok

5

Jumlah kajian National Health Account
(NHA) yang dihasilkan

-

1 Dok

1 Dok

6

Jumlah kajian kebijakan teknis
pembiayaan kesehatan termasuk sumber
pembiayaan yang baru

-

1 Dok

0 Dok

7

Jumlah bahan dukungan teknis
pembiayaan kesehatan dan jaminan
kesehatan

-

2 Dok

2 Dok

8

Jumlah advokasi dan sosialisasi
pembiayaan kesehatan

-

10 lok

0 lok

Penjelasan terkait perbedaan tersebut, disampaikan sebagai berikut:
1. Indikator Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)
melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan indikator Jumlah bahan kebijakan
teknis pengembangan pembiayaan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional tidak
dimasukkan ke dalam Perjanjian Kinerja dan RENSTRA PPJK di tahun 2020
sedangkan dalam RPJMN, indikator tersebut masuk menjadi Indikator Kinerja PPJK
di tahun 2020.
2. Dalam Perjanjian Kinerja maupun RENSTRA, indikator Jumlah penduduk yang
menjadi peserta PBI dan indikator Jumlah bahan kebijakan teknis pengembangan
pembiayaan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional masuk ke dalam Kinerja
Sekretaris Jenderal. Walaupun demikian pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk
pencapaian indikator PBI tersebut dilaksanakan oleh PPJK.
3. Adapun perbedaan lainnya adalah besaran target indikator Jumlah kajian Penelitian
Teknologi Kesehatan yang dihasilkan di tahun 2020. penurunan target Perjanjian
Kinerja bila dibandingkan target Renstra dikarenakan satker PPJK mengalami efisiensi
anggaran yang cukup signifikan untuk dimanfaatkan dalam upaya penanganan Covid
19 dan selain itu akibat terjadinya pandemi covid 19 pengambilan data penelitian
Teknologi Kesehatan menjadi kurang optimal yang mengakibatkan satker PPJK hanya
Laporan Kinerja PPJK Tahun 2020
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dapat menghasilkan 1 dokumen kajian Penelitian Teknologi Kesehatan. Penurunan
indikator Jumlah kajian Penelitian Teknologi Kesehatan telah mendapatkan
persetujuan oleh Menteri Kesehatan berdasarkan Surat Menteri Kesehatan nomor PR
04.02/Menkes/443/2020 tanggal 27 Juli 2020.
4. Terdapat indikator Jumlah kajian kebijakan teknis pembiayaan kesehatan termasuk
sumber pembiayaan yang baru dan Jumlah advokasi dan sosialisasi pembiayaan
kesehatan dalam Perjanjian Kinerja dengan target sebesar 0. Hal itu dikarenakan
kegiatan untuk mencapai indikator tersebut dihilangkan untuk efisiensi anggaran
upaya penanganan Covid 19.

3. Pencapaian Indikator Kinerja Selama 5 Tahun (2015-2019)
Pada tahun 2020 yang merupakan tahun awal pelaksanaan Renstra 2020-2024
memberikan kesulitan bagi penulis untuk dalam membandingkan pencapaian indikator
kinerja tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan capaian Indikator kinerja PPJK tahun
2015-2019 selain indikator PBI memiliki perbedaan signifikan dalam sasaran maupun
indikator kinerjanya bila dibandingkan tahun 2020-2024. Oleh karena itu penyajian
indikator tahun 2015-2019 akan disajikan dengan penjelasan secara umum dan tidak
dilakukan analisis korelasi dengan indikator kinerja tahun 2020. Gambaran
pencapaian target Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja PPJK tahun 2015-2019
yang disajikan pada tabel 3.3 di bawah dapat disimpulkan kecuali pada tahun 2019
(realisasi pencapaian indikator tidak tercapai seluruhnya), pencapaian target
dibandingkan dengan realisasi Indikator Kinerja PPJK tahun 2015-2018 dapat dicapai
seluruhnya (100%).
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Tabel 3.3 Pencapaian Target Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja PPJK tahun 2015-2019
No

Indikator
T
88,2
Juta

2015
R
87,8
Juta

99,5

T
92,4
Juta

2016
R
91,1
Juta

%

%

T

98,6

-

2017
R

%

T

2018
R

%

T

2019
R

%

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Jumlah penduduk yang menjadi peserta
Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia
Sehat (KIS)

2

Jumlah pedoman penguatan secondary
prevention pelayanan kesehatan dalam JKN

-

-

-

-

-

-

2
Dok

2
Dok

100

2
Dok

2
Dok

100

2
Dok

2
Dok

100

3

Jumlah pedoman untuk optimalisasi
pemanfaatan berbagai sumber dana untuk
mendukung upaya promotif dan preventif di
Puskesmas

-

-

-

-

-

-

1
Dok

1
Dok

100

-

-

-

-

-

-

4

Jumlah skema pembiayaan melalui ppp
kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) di
bidang kesehatan yang dihasilkan

-

-

-

-

-

-

1
Dok

1
Dok

100

-

-

-

-

-

-

5

1 Jumlah hasil kajian/monev pengembangan
pembiayaan kesehatan dan JKN/KIS

10
Dok

10
Dok

100

10
Dok

10
Dok

100

5
Dok

10
Dok

>100

5
Dok

7
Dok

>100

5
Dok

7
Dok

>100

2 Jumlah dokumen hasil Health Technology
Assessment (HTA) yang disampaikan
kepada Menteri Kesehatan

2
Dok

2
Dok

100

2
Dok

2
Dok

100

2
Dok

2
Dok

100

2
Dok

2
Dok

100

8
Dok

3
Dok

37,5

3
Dok

3
Dok

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 Jumlah dokumen kebijakan realisasi iuran
peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)
JKN/KIS
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4. Indikator Kinerja Program (IKP)
Dalam Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024, Satker PPJK memiliki 2
(dua) Program dan 1 (satu) kegiatan yang memuat sasaran, indikator, dan target
kinerja. Hal tersebut memberikan implikasi di tahun 2020 satker PPJK melaksanakan
kegiatan yang menjadi Indikator Kinerja Program (IKP) yang masuk ke dalam
perjanjian kinerja Sekretaris Jenderal. Indikator Kinerja tersebut adalah: 1) Jumlah
penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) dan 2) Jumlah bahan kebijakan teknis pengembangan
pembiayaan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional.
a. PBI melalui Jaminan Kesehatan Nasional
Indikator PBI melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada tahun 2020 terdapat
perbedaan target indikator PBI melalui Jaminan Kesehatan Nasional antara RPJMN,
Renstra dan Perjanjian Kinerja, perbedaan tersebut disajikan pada tabel berikut di
bawah ini:
Tabel 3.4 Target Indikator PBI
Indikator
Jumlah penduduk yang menjadi
peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)
melalui Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN)

Target
RPJMN
2020

Target
RENSTRA
2020

Target
Perjanjian
Kinerja 2020

107,2
Juta
Jiwa

96,8
Juta Jiwa

96,8
Juta Jiwa

Perbedaan tersebut berdasarkan hasil trilateral meeting antara Kementerian
Keuangan, Bappenas dan Kementerian Kesehatan yang menyepakati anggaran
PBI yang disediakan untuk jumlah peserta PBI JKN sebesar 96,8 juta jiwa atau tidak
sama dengan target dalam RPJMN dan Renstra. Selain berdasarkan surat Menteri
Keuangan nomor S-302/MK.02/2020 perihal Belanja Kementerian Lembaga Tahun
2020 menyetujui alokasi anggaran Kementerian Kesehatan di tahun 2020 sebesar
Rp 76,545 triliun yang di dalamnya terdapat alokasi anggaran PBI sebesar Rp
48,786 triliun termasuk anggaran untuk Program Penguatan JKN bagi 96,8 juta jiwa
peserta PBI.
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Dalam proses pencapaian indikator
tersebut

berdasarkan

penetapan

kriteria peserta PBI oleh Kementerian
Sosial tentang Penetapan Penerima
Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
Tahun 2020, setelah itu

dilakukan

Pendaftaran Peserta PBI Jaminan
Kesehatan

oleh

Kementerian

Kesehatan.

Perhitungan

dalam

menentukan realisasi angka capaian
tersebut didapatkan dari besaran
jumlah peserta yang terdaftar dan
dibayarkan kapitasinya oleh BPJS
Kesehatan ke Fasilitas Kesehatan
Tingkat

Pertama

(FKTP).

Pencapaian PBI JKN PBI pada tahun 2015-2019 menunjukkan hanya pada tahun
2018 dapat tercapai seluruhnya 100% dengan capaian terendah di tahun 2016 yaitu
sebesar 98,63% sedangkan realisasi capaian PBI di tahun 2020 sebesar 96,18 juta
jiwa (99,36 %) dari target 96,80 juta jiwa peserta PBI.

Berdasarkan realisasi anggaran PBI
tahun

2015-2020

menunjukkan

bahwa rata-rata persentase realisasi
anggaran sebesar 99%. Pada tahun
2020 terjadi kenaikan tren anggaran
menjadi

Rp

48,786

dibandingkan
sebelumnya

triliun

bila

tahun-tahun
hal

ini

dikarenakan

adanya kenaikan iuran PBI yang
merupakan implementasi Perpres 75
tahun 2019 yang mengamanahkan
kenaikan iuran PBI yang semula Rp
23.000 orang per bulan menjadi Rp
42.000 orang per bulan.
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Dalam proses pelaksanaannya terdapat faktor-faktor dan permasalahan yang
mempengaruhi tidak tercapainya seluruhnya (100%) atas

Indikator Jumlah

penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) di tahun 2020. Penjabaran
mengenai identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator
kinerja, masalah yang timbul, serta tindak lanjut terhadap permasalahan sebagai
berikut:
1. Hal-hal yang mempengaruhi proses pencapaian:
a. Arah Kebijakan penganggaran dan ketersediaan dana pembayaran iuran PBI.
b. Kebijakan penetapan jumlah peserta PBI yang ditetapkan oleh Menteri Sosial
seperti SK penetapan peserta PBI awal, SK Menteri Sosial tentang pergantian
peserta PBI
c. Kebijakan pendaftaran peserta PBI oleh Menteri Kesehatan
d. Kebijakan yang berkaitan dengan PBI

.

2. Permasalahan berupa penetapan jumlah peserta PBI yang oleh Menteri Sosial
seperti pemadanan data yang dilakukan Kementerian Sosial ditemukan antara
lain : peserta yang meninggal dunia, peserta yang tercatat ganda, peserta yang
telah berubah segmentasi peserta, sehingga SK penetapan peserta yang
dikeluarkan oleh Kementerian Sosial tidak semuanya dapat masuk dalam
database BPJS Kesehatan sebagai peserta yang terdaftar dan dibayarkan
kapitasi oleh BPJS Kesehatan ke FKTP sehingga timbul perbedaan antara
peserta PBI yang ditetapkan dengan peserta yang terdaftar, sehingga
berdampak pada jumlah capaian indikator PBI.
3. Pemecahan masalah dan tindaklanjut berupa koordinasi intensif dengan
Kementerian Sosial dan BPJS Kesehatan untuk dilakukan pemadanan peserta
yang didaftarkan sehingga dapat tercapai sesuai yang target yang telah
ditetapkan.
b. Jumlah Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan Dan
Jaminan Kesehatan Nasional
Target indikator RPJMN, Renstra dan Perjanjian Kinerja Indikator Jumlah Bahan
Kebijakan Pembiayaan Kesehatan dan JKN di tahun 2020 tidak terdapat perbedaan.
Gambaran target indikator dan realisasi disajikan pada tabel berikut di bawah ini:
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Tabel 3.5 Target dan Realisasi
Indikator
Jumlah Bahan Kebijakan Teknis
Pengembangan Pembiayaan
Kesehatan Dan Jaminan
Kesehatan Nasional

Target
RPJMN
2020

Target
RENSTRA
2020

Target
Perjanjian
Kinerja
2020

Realisasi

%

2 Dok

2 Dok

2 Dok

2 Dok

100

Realisasi capaian 2 dokumen Jumlah Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan
Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional didapatkan dari
terselesainya 1 dokumen kajian Evaluasi Ekonomi Pemasangan Stent Pada Pasien
Angina Pektoris Stabil dan Sindrom Koroner Akut di Indonesia dan 1 dokumen
National Health Account (NHA) tahun 2019. Penjabaran terkait 2 dokumen capaian
tersebut akan dijelaskan pada subab Analisis Pencapaian Indikator.

B. ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR 2020
1. Definisi Operasional Indikator
Tabel 3.6 Definisi Operasonal Indikator Pencapaian Kinerja PPJK Tahun 2020

No

1

2

3

Indikator
Kinerja

Definisi Operasional

Jumlah
Dokumen
pembayaran
iuran PBI JKN

• Jumlah dokumen yang pembayaran iuran PBI
ke BPJS Kesehatan selama setahun

Jumlah kajian
Penilaian
Teknologi
Kesehatan yang
dihasilkan

• Rangkaian kegiatan analisis yang dilakukan
secara
sistematis
dengan
pendekatan
multidisiplin untuk menilai dampak penggunaan
teknologi kesehatan dalam program JKN

Jumlah kajian
National Health
Account (NHA)
yang dihasilkan

• Rangkaian kegiatan yang dilakukan secara
sistematis
dan
komprehensif
untuk
menghasilkan potret aliran dana dalam sistem
kesehatan dalam periode satu tahun

• Cara Perhitungan, yaitu Jumlah dokumen yang
pembayaran iuran PBI ke BPJS Kesehatan
selama setahun yang dihasilkan dalam kurun 5
tahun dan dijabarkan pada tiap tahunnya.

• Cara Perhitungan, yaitu Jumlah dokumen
analisis/kajian penilaian teknologi kesehatan
yang dihasilkan dalam kurun 5 tahun dan
dijabarkan pada tiap tahunnya

Dokumen yang Dihasilkan
2020
Dokumen yang pembayaran
iuran PBI ke BPJS Kesehatan
tahun 2020

Dokumen Kajian Evaluasi
Ekonomi Pemasangan Stent
Pada Pasien Angina Pektoris
Stabil dan Sindrom Koroner
Akut di Indonesia

Dokumen National Health
Account (NHA) tahun 2019

• Cara Perhitungan, yaitu Jumlah dokumen
kajian National Health Account (NHA) yang
dihasilkan dalam kurun 5 tahun dan dijabarkan
pada tiap tahunnya

LAPORAN KINERJA PPJK TAHUN 2020

18

4

Jumlah bahan
dukungan teknis
pembiayaan
kesehatan dan
jaminan
kesehatan

• hasil penelaahan data/hasil kajian/ rancangan
regulasi/ regulasi pembiayaan kesehatan dan
jaminan kesehatan yang dihasilkan
• Cara Perhitungan, yaitu Jumlah bahan
dukungan teknis pembiayaan kesehatan dan
jaminan kesehatan yang dihasilkan dalam
kurun 5 tahun dan dijabarkan pada tiap
tahunnya

1. Dokumen Analisis Dak Non
Fisik Bidang Kesehatan:
Dana Jampersal
2. Dokumen Laporan
Fasilitasi Pertimbangan
Klinis 2020
3. Dokumen Perkembangan
Perhitungan Tarif INA CBG
dan Penyusunan Grouper
INA CBG

2. Analisis Pencapaian Indikator
Pencapaian atas Indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja PPJK Tahun 2020 yang
dijabarkan dalam dokumen indikator kinerja dalam proses pencapaian Indikator tersebut
terdapat faktor-faktor dan permasalahan yang dapat mempengaruhi pencapaian target
Indikator Kinerja. Identifikasi atas faktor-faktor dan masalah yang mempengaruhi capaian
kinerja ini menjadi penting agar diperoleh solusi atas permasalahan dan upaya
tindaklanjut yang efektif agar target indikator kinerja dapat tercapai seluruhnya pada
tahun ini dan menjadi upaya yang efektif dalam pencapaian kinerja PPJK ditahun yang
akan datang. Penjabaran atas gambaran dokumen-dokumen yang dihasilkan sebagai
dasar penetapan capaian Indikator Kinerja dan analisis keberhasilan/kegagalan
pencapaian Indikator Kinerja di tahun 2020 sebagai berikut:
A. Gambaran Dokumen Indikator Kinerja
a. Indikator 1: Jumlah Dokumen pembayaran iuran PBI JKN
Hasil capaian indikator pada tahun 2020 telah tercapai seluruhnya (100%), yaitu
dengan diperolehnya dokumen pembayaran iuran PBI ke BPJS Kesehatan
selama setahun, sehingga dari 1 (satu) target dokumen yang ditetapkan diperoleh
realisasi capaian sebanyak 1 (satu) dokumen. Dalam dokumen pembayaran iuran
PBI ke BPJS Kesehatan ini memberikan informasi terkait jumlah peserta PBI JKN
yang dibayarkan iurannya ke BPJS Kesehatan pada tahun 2020.

b. Indikator 2: Jumlah kajian Penilaian Teknologi Kesehatan yang dihasilkan
Pada tahun 2020 capaian atas indikator ini sebesar 100%

dari target yang

direncanakan sebanyak 1 (satu) dokumen dengan realisasi 1 (satu) dokumen
studi Penilaian Teknologi Kesehatan (PTK) yaitu dengan dihasilkannya Dokumen
Kajian Evaluasi Ekonomi Pemasangan Stent Pada Pasien Angina Pektoris Stabil
dan Sindrom Koroner Akut di Indonesia.
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• Kajian Evaluasi Ekonomi Pemasangan Stent Pada Pasien Angina Pektoris
Stabil dan Sindrom Koroner Akut di Indonesia
Penyakit jantung koroner (PJK) adalah penyebab
kematian nomor dua di Indonesia pada tahun 2012.
Kematian dini akibat penyakit jantung koroner
diperkirakan mengurangi 3.299 tahun hidup sehat.
Dari semua biaya yang telah dibayarkan oleh
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan, untuk penyakit katastropik di tahun
2018 telah menghabiskan sebesar Rp 23,64 T
(31,34%) dari total klaim yang dibayarkan, adapun
PJK dengan tatalaksana pemasangan stent
melalui intervensi koroner perkutan (IKP) saja sudah menghabiskan dana
hingga mencapai Rp 1,5 T (6,3%), memperlihatkan besaran dampak
pembiayaan dari layanan ini saja. Dilatar belakangi oleh hal tersebut
pelaksanaan penelitian ini bertujuan agar diperolehnya bukti yang dapat
mendukung pengambilan keputusan terkait penggunaan stent berdasarkan
kriteria appropriateness untuk pasien-pasien PJK, khususnya kelompok pasien
dengan angina pektoris stabil dan sindrom koroner akut, dalam skema program
Jaminan Kesehatan Nasional.
Penelitian ini mengunakan metode cross-sectional yang menghimpun data
untuk menilai appropriateness berdasarkan panduan Appropriate Use Criteria
for Coronary Revascularization in Patients with Acute Coronary Syndromes
(ACC/AATS/AHA/ASE/ASNC/SCAI/SCCT/STS, 2016) dan Appropriate Use
Criteria for Coronary Revascularization in Patients with Stable Ischemic Heart
Disease (ACC/AATS/AHA/ASE/ASNC/SCAI/SCCT/STS, 2017) serta luaran
biaya yang dikeluarkan untuk pemasangan stent di empat rumah sakit. Peneliti
juga melakukan wawancara untuk menghitung biaya societal pada sampel
berbeda di empat rumah sakit tersebut. Untuk melengkapi pembahasan,
dilakukan systematic review dan meta-analisis untuk menilai hubungan
appropriateness pemasangan stent terhadap luaran klinis.
Hasil kajian ini memperlihatkan bahwa pemasangan stent melalui IKP
pada kasus SKA (n=214) ditemukan 76% appropriate dan 24% maybe
appropriate. Sedangkan, pada kasus APS (n=195) ditemukan 67,5%
appropriate, 28% maybe appropriate, dan 2,5% rarely appropriate. Sedangkan
total potensi penghematan biaya dihitung dari kasus APS yang dikategorikan
rarely appropriate dari perspektif societal berdasarkan sampel pada penelitian
ini adalah sebesar Rp 50.142.493 per pasiennya apabila pemasangan stent
melalui pemasangan stent yang rarely appropriate dapat dihindari. Selain itu,
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dengan menggunakan tarif INA-CBGS untuk rata – rata per pasien per episode,
jumlah kasus stable, dan revaskularisasi berulang dalam tingkat nasional tahun
2018,

maka

total

biaya

pemasangan

stent

rarely

appropriate

dan

revaskularisasi berulang (sebagai salah satu bentuk luaran klinis dari tindakan
pemasangan stent) yang dapat dihindari dapat mencapai Rp 72.005.742.957.
Hasil evaluasi ekonomi yang dilakukan pada penelitian ini adalah evaluasi
cost and outcome dan perlu ditindaklanjuti dengan analisis seperti costeffectiveness

analysis

atau

cost

utililty

analysis.

Evaluasi

ekonomi

pemasangan stent melalui IKP dengan perbandingan terapi medikamentosa
pada kasus APS perlu dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih
menyeluruh terhadap beban ekonomi dari penyakit jantung koroner khususnya
pada kasus APS.
c. Indikator 3: Jumlah kajian National Health Account (NHA) yang dihasilkan
Dengan diperolehnya dokumen National Health Account (NHA) tahun 2019, maka
capaian indikator ini pada tahun 2020 telah tercapai seluruhnya (100%).
• National Health Account (NHA).
NHA merupakan salah satu alat strategis untuk memahami peta dan pola
pembiayaan kesehatan di suatu negara secara komprehensif menuju jaminan
kesehatan semesta (Universal Health Coverage – UHC). NHA digunakan untuk
menelusuri belanja kesehatan dari berbagai dimensi secara rutin, di antaranya
menurut sumber pendanaan, skema pembiayaan, pengelola dana, penyedia
layanan, serta pemanfaatan belanja tersebut dalam kerangka pikir metodelogi
yang terstandarisasi secara internasional.
Belanja kesehatan diklasifikasikan menjadi belanja kesehatan sektor
publik dan non publik. Adapun skema pendanaan publik di Indonesia meliputi
skema Kemenkes, Kementerian/Lembaga lainnya,
(provinsi

Pemerintah

Daerah

dan kabupaten/kota), dan Asuransi Kesehatan Sosial (JKN);

sedangkan skema pendanaan non-publik meliputi skema Asuransi Kesehatan
Swasta, Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT),
perusahaan swasta, dan belanja rumah tangga/OOP. Data yang terfragmentasi
merupakan salah satu tantangan dalam produksi rutin NHA sehingga hasil
NHA perlu dipahami sebagai living documents, yang akan mengalami
pembaharuan melalui penajaman metodologi dalam kerangka pikir SHA 2011
dan pemutakhiran berbagai data pendukung yang tersedia.
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Terkait hal tersebut di atas, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
(PPJK) Kementerian Kesehatan, bersama dengan tim NHA di Fakultas
Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) dengan dukungan
kegiatan HFA USAID, sepanjang tahun 2020 telah melakukan berbagai
rangkaian tahapan untuk estimasi angka penuh Total Belanja Kesehatan (TBK)
2018 dan angka awal TBK 2019. Estimasi angka penuh TBK 2018 dalam
laporan NHA 2018 meliputi data agregat dan disagregat belanja kesehatan
Indonesia tahun 2018 dari berbagai skema dan dianalisis dalam berbagai
dimensi untuk mendeskripsikan konsumsi belanja kesehatan di Indonesia.
Untuk angka awal TBK 2019 dan pemutakhiran atas data belanja kesehatan
tahun 2018 dapat dilihat dalam laporan tersendiri sebagai data dukung laporan
ini dan dirangkumkan dalam tabel berikut.

Gambaran Belanja Kesehatan 2012-2019
Gambaran belanja Kesehatan tahun 2012-2019 menunjukan dalam kurun
waktu 8 (delapan) tahun terjadi peningkatan nominal belanja kesehatan hampir
2 (dua) kali lipat, dari Rp260,7 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp490,3 triliun
pada tahun 2019. Namun bila diproporsikan terhadap Pendapatan Domestik
Bruto (PDB) Indonesia, terlihat stagnansi belanja kesehatan di kisaran 3%
terhadap PDB. Angka tersebut belum memenuhi anjuran WHO yang
merekomendasikan belanja kesehatan suatu negara setidaknya 5% PDB.
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Pada awalnya belanja kesehatan didominasi pendanaan sektor nonpublik, terutama yang berasal dari kontribusi pembiayaan rumah tangga/OOP.
Meskipun

begitu,

pendanaan

dari

sektor

publik

setiap

tahunnya

memperlihatkan peningkatan hingga di tahun 2017 mencapai 50,3% (Rp213,2
triliun) dari total belanja nasional dan terus meningkat sampai dengan tahun
2019 sebesar 52,1% (Rp255,5 triliun). Tren peningkatan ini terutama terjadi
pada skema JKN dan skema pemerintah daerah. Pada tahun 2019, program
JKN telah menghabiskan dana sebesar Rp113,3 triliun atau sekitar 23,1% dari
total belanja kesehatan nasional di tahun tersebut. Meningkatnya kontribusi
belanja kesehatan dari pendanaan sektor publik tidak terlepas dari komitmen
dan keseriusan pemerintah untuk merancang dan mengimplementasikan
berbagai kebijakan
kesehatan

dalam

mendukung reformasi

sistem

pembiayaan

menuju cakupan semesta sebagai respon terhadap seruan

internasional (WHO).
Gambaran belanja kesehatan pada sektor non-publik di tahun 2019
sebesar 47,9 persen (Rp234,8 triliun), mencakup proporsi dari skema
pembiayaan rumah tangga (OOP: Out of Pocket), asuransi kesehatan swasta,
LNPRT, dan asuransi swasta. NHA 2019 mencatat pengeluaran RT mencapai
Rp157,5 triliun atau sekitar 32,1% dari total belanja kesehatan nasional.
Meskipun proporsi skema OOP cenderung menurun setiap tahunnya, namun
angka OOP tersebut terbilang masih tinggi. Skema pendanaan lainnya pada
sektor non-publik adalah skema asuransi kesehatan swasta dengan total
belanja kesehatan pada tahun 2019 sebesar 3,5% (Rp17,2 triliun), skema
LNPRT sebesar 1,2 % (Rp5,8 triliun), dan skema perusahaan swasta sebesar
11,1% persen (Rp54,3 triliun).
d. Indikator 4: Jumlah bahan dukungan teknis pembiayaan kesehatan dan
jaminan kesehatan
Pada tahun 2020 capaian atas indikator ini sebesar 150%

dari target yang

direncanakan sebanyak 2 (dua) dokumen dengan realisasi 3 (tiga), yaitu 1)
dokumen Analisis Dak Non Fisik Bidang Kesehatan: Dana Jampersal; 2) dokumen
Laporan Fasilitasi Pertimbangan Klinis 2020; dan 3) dokumen Perkembangan
Perhitungan Tarif INA CBG dan Penyusunan Grouper INA CBG.
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1. Analisis Dak Non Fisik Bidang Kesehatan: Dana Jampersal
Analisis ini bertujuan mengevaluasi

3,7%

pemanfaatan dana Jampersal dalam

9,2%

meningkatkan persalinan di fasilitas
kesehatan
34,0%

53,1%

dan

menurunkan

kasus

komplikasi pada ibu hamil, bersalin, dan
nifas.

Analisis

ini

menggunakan

pendekatan mix method research, yaitu
pendekatan kuantitatif dan kualitatif.
Pendekatan kuantitatif dilakukan pada
Jampersal

JKN/KIS

dua level, yaitu level individu (80.459 ibu

Biaya sendiri

JK lain

hamil)

dan

kabupaten/kota

(407

kabupaten/kota).
Jampersal mengambil porsi sekitar 3,75% sebagai sumber pembiayaan
persalinan. Dalam tiga periode implementasi Jampersal (2017-2019) realisasi
Jampersal

mengalami

peningkatan, walaupun
peningkatan

tersebut

masih di bawah angka
70%.

Walaupun

penyerapan Jampersal
rendah, tetapi dana ini
masih dibutuhkan oleh
kabupaten/kota.
Rendahnya penyerapan
disebabkan
kendala,

beberapa
yaitu

sinkronisasi antara pusat dan daerah, pemahaman terhadap Juknis,
ketersediaan data sasaran yang valid, dan alokasi yang tidak sama dengan
usulan.

Pada menu Jampersal belanja jasa merupakan belanja tertinggi

selama periode tersebut, diikuti oleh rumah tunggu kelahiran (RTK) dan
dukungan manajemen (Dukman). Penganggaran RTK mengalami penurunan
seiring dengan waktu karena RTK kurang dimanfaatkan oleh ibu hamil. Kurang
efektifnya RTK disebabkan oleh faktor sosial budaya dan tidak nyamanan.
Terkait persalinan di fasilitas kesehatan, ibu yang memanfaatkan Jampersal
lebih banyak bersalin di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), baik di
DTPK maupun Non-DTPK. Pelayanan Jampersal dilakukan secara berjenjang
dan rujukan dilakukan sesuai dengan indikasi medis.
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Hasil Analisis penerima manfaat menunjukkan bahwa Jampersal banyak
dimanfaatkan oleh ibu dengan kepala keluarga berpendidikan SD/MI. Arah
hubungan pada hasil regresi menunjukkan bahwa setiap pertambahan rupiah
realisasi Jampersal meningkatkan persalinan di fasilitas kesehatan dan
menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas. Akan tetapi,
hasil tersebut secara statistik tidak signifikan (secara berurutan robust SE
0,00370; p-value>0,1; robust SE 0,00333; p-value>0,1; robust SE 0,00233; pvalue>0,1; dan robust SE 0,00199; p-value>0,1)
2. Fasilitasi Pertimbangan Klinis
Dalam rangka menjamin kendali mutu dan kendali biaya dalam
penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, Menteri
Kesehatan bertanggung jawab untuk melakukan pertimbangan klinis (clinical
advisory). Kemudian dirinci berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
17 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis yang
menetapkan adanya Dewan Pertimbangan Klinis (DPK) yang berkedudukan di
tingkat pusat dan ditetapkan oleh Menteri sebagai unit non struktural
Kementerian Kesehatan dengan Sekretariat berada di Pusat Pembiayaan dan
Jaminan Kesehatan (P2JK).
Penyelenggaraan pertimbangan klinis tersebut dilakukan terhadap fungsi:
1) Penguatan sistem dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional;
dan 2) Penyelesaian sengketa klinis dalam lingkup Program Jaminan
Kesehatan Nasional, khususnya yang menyangkut klaim atas dasar interaksi
tiga pihak yakni: peserta, BPJS dan pemberi pelayanan kesehatan. Dalam
melaksanakan kedua fungsi tersebut di atas DPK dalam rangka untuk
efektivitas dan efisiensi untuk mempermudah pelaksanaan tugas DPK maka di
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tingkat provinsi dibentuk Tim Pertimbangan Klinis (TPK) yang ditetapkan oleh
Gubernur yang berfungsi menyelesaikan sengketa klinis tahap pertama.
Hasil kegiatan pertimbangan klinis dilaksanakan berdasarkan fungsi
sebagai berikut:
Bentuk Kegiatan
1

Audiensi
Hasil
Kerja
Dewan
Pertimbangan
Klinis
termasuk
klarifikasi aduan piutang ARSSI kepada
BPJS tentang kasus SC dengan klaim
bayi terpisah kepada Sekretaris
Jenderal Kementerian Kesehatan

2

Sosialisasi Permenkes No. 17 Tahun
2019
Tentang
Penyelenggaraan
Pertimbangan
Klinis
melalui
pembinaan Tim Pertimbangan Klinis
Matriks difteri sebagai rekomendasi
yang
sejalan
dengan
hasil
penyelesaian sengketa di RSPI Prof.
Dr. Sulianti Saroso setelah dirujuk oleh
TPK Provinsi DKI
Evaluasi laporan Tim Pertimbangan
Klinis Tahun 2019

3

4

5

Supervisi Tim Pertimbangan Klinis
Sumatera Selatan kasus operasi
katarak

Hasil sampai dengan akhir Tahun
2020
Rekomendasi DPK berproses dalam
bentuk matriks sebagai lampiran untuk
menjadi pedoman bagi setiap pihak
menjadi jembatan PPK dan PNPK
untuk penguatan program Jaminan
Kesehatan tentang kasus tersebut.
Penguatan fungsi Tim Pertimbangan
Klinis di Provinsi Jawa Timur,
kunjungan ke lapangan selanjutnya
terkendala dengan adanya pandemi
Tersusun matriks dan rekomendasi
(terlampir) layanan difteri yang disusun
bersama Komite Ahli Penanggulangan
Difteri
Dari 34 Provinsi, sebanyak 12 TPK
(35,3%) yang melaporkan kegiatannya
kepada DPK, sehingga diperlukan
pembinaan lebih lanjut
Dalam koordinasi untuk TPK Sumatera
Selatan mampu membuat keputusan

Sedangkan untuk penyelesain DPK sampai akhir tahun 2020 yaitu
Jenis Sengketa
Aduan Direktur Jaminan
Pelayanan
Kesehatan
BPJS Kesehatan terkait
dispute klaim Bayi Baru
Lahir dengan Tindakan

1

2

Aduan Direktur RSPI Prof
Dr. Suliati Saroso, terkait
Dispute Klaim Rawat Inap
Difteri terkait penegakan
diagnosis difteri

Hasil sampai dengan akhir Tahun 2020
Terbit Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.01/MENKES/402/2020
mengenai
penjaminan klaim bayi lahir sehat dengan tindakan
sebagaimana menjadi penjelasan dari Permenkes
76/2016. Penyelesaian sengketa dikembalikan ke
Kemkes – BPJS dan lembaga lain yang berwenang.
Pelimpahan sengketa dari Dinkes DKI kepada DPK
melalui surat nomor 18703/-1.773 pertanggal 23
November 2020, dan diselesaikan dengan
dikeluarkannya
keputusan
DPK
Nomor
01/DPK/XII/2020

Sampai dengan tahun 2020 Dewan Pertimbangan Klinis sesuai dengan
fungsinya penguatan sistem JKN dan penyelesaian sengketa membuat
rekomendasi sebagai berikut:
1.

Penguatan sistem dalam penyelenggaraan JKN
a)

Menyarankan

agar

Kementerian

Kesehatan

berinisiatif

untuk

mensosialisasikan dan mengaplikasikan Pedoman Pelayanan Klinik
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(PPK) sebagai acuan dari Clinical pathway terutama untuk pelayanan
yang biayanya tinggi atau variasi pelayanan terlalu besar serta
melakukan pembenahan terhadap minimnya tanggapan dari tenaga
profesi dalam pelaksanaannya (terutama efisiensi biaya dalam rangka
interkolaborasi sumber daya RS/fasyankes).
b)

Mendorong Kementerian Kesehatan untuk melakukan advokasi Tim
Pertimbangan Klinis (TPK) yang ada di Provinsi untuk dalam
terbentuknya Pedoman Pelayanan Klinik (PPK) yang diterapkan pada
tingkat wilayah dan dikukuhkan oleh peraturan daerah setempat untuk
mengatasi permasalahan klinis di wilayahnya sesuai dengan aturan
standar pelayanan yang berlaku (khususnya dalam mengatasi
penyakit-penyakit katastropik) dan memperhatikan lokalitas daerah
setempat.

c)

Menyarankan kepada Kementerian Kesehatan untuk memperkuat
keputusan DPK terkait penyelesaian sengketa melalui Keputusan
Menteri Kesehatan, seperti halnya dengan telah dikeluarkannya
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Teknis Restiksi Penggunaan Obat Trastuzumab Untuk Kanker
Payudara Metastatik Pada Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional,
yang merupakan sinstesis dari rekomendasi DPK dan kebijakan
Fornas.

d)

Menyarankan Kementerian Kesehatan melakukan perumusan/kajian
terkait kebutuhan pelayanan kesehatan dasar agar menunjang
perbaikan pelaksanaan tata kelola medis pada program JKN supaya
lebih efisien dan efektif, termasuk batas kewenangan dokter spesialis
di FKRTL dan dokter pada FKTP

2.

Penyelesaian Sengketa
a) Mengharapkan pengukuhan Kementerian Kesehatan atas upaya
penyelesaian sengketa klinis yang dihasilkan DPK bersama Organisasi
Profesi, sehingga penyelesaian sengketa dapat dipatuhi oleh
Perhimpunan maupun BPJSK melalui sinkronisasi lembaga-lembaga
lain yang terkait.
b) Mengharapkan dukungan Kementerian Kesehatan terhadap kegiatan
DPK dalam melakukan audit pelaksanaan matriks yang telah
ditetapkan

melalui

keputusan

Menteri

Kesehatan

sebagai

standar/pedoman pelayanan klinis di lapangan.
c) Mendorong Kementerian Kesehatan untuk melakukan sosialisasi
secara simultan terkait tugas dan fungsi Tim Pertimbangan Klinis (TPK)
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di

Provinsi

dalam

melakukan

musyawarah/penyelesaian

kasus/sengketa sebelum masuk ranah hukum.
3. Dokumen Perkembangan Perhitungan Tarif INA CBG dan Penyusunan
Grouper INA CBG
Pengembangan sistem INA-CBG yang digunakan dalam program JKN
telah dilakukan pada tahun 2016 yang menghasilkan tarif serta aplikasi entri
klaim INA-CBG yang baru. Keterlibatan RS untuk menyediakan data sebagai
bahan menyusun tarif tersebut menjadi syarat mutlak dihasilkannya tarif INACBG yang lebih riil. Sehingga diperlukan pemahaman yang sama tentang jenis
data dan cara pengisian template data dari masing-masing RS sehingga bisa
didapatkan data yang lebih akurat. Selain itu penyusunan Grouper perlu
dilakukan

karena

saat

ini

grouper

dipandang

oleh

profesi

belum

mengakomodasi kebutuhan di layanan kesehatan Indonesia, sehingga sangat
diperlukan pembaharuan dalam sistem reklasifikasi yang akan menghasilkan
grouper baru sesuai dengan kondisi lokal di Indonesia yang selanjutnya akan
digunakan sebagai dasar dalam mekanisme pembayaran. Grouper dibuat
untuk melakukan proses grouping yang akan melakukan kombinasi antara
diagnosis dan prosedur yang diterima selama pelayanan kepada pasien
sehingga akan mengeluarkan satu group tarif INA-CBG setelah dilakukan
proses input kodifikasi terhadap diagnosis dan prosedur yang terekam dalam
dokumen rekam medis.
Proses kegiatan yang dilakukan berupa:
1) Pengumpulan data coding dan data costing rumah sakit.
Pada tahun 2020, dilakukan proses pengumpulan data costing tambahan
bagi rumah sakit terpilih berupa data Laporan Operasional Rumah Sakit
Tahun 2019-2020. Hal ini dikarenakan data costing belum mewakili data riil
rumah sakit tahun berjalan di mana terdapat peningkatan biaya pada tahun
2020 karena adanya pandemi covid 19 walaupun utilisasi menurun.
2) Penyusunan Grouper
Dalam penyusunan diperlukan: 1) Standar kodifikasi untuk diagnosis dan
prosedur yang akan dilakukan pemetaan oleh organisasi profesi dan 2) data
tarif pelayanan yang didapat dari rumah sakit yang nanti akan digunakan
dalam proses analisis performa grouper yang telah dibangun.
Pemetaan (mapping) diagnosis dan prosedur mengunakan ICD-10 versi
2010 untuk diagnosis serta ICD-9 CM versi 2010 sebagai standart kodifikasi.
Sedangkan Data tarif rumah sakit berupa individual data yang didapat
langsung dari rumah sakit secara online melalui aplikasi E-Klaim INA-CBG
dan data berasal dari seluruh rumah sakit yang melayani program JKN.
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B. Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator
Pencapaian target Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja PPJK 2020
menunjukan realisasi pencapaian indikator Kinerja yang masuk dalam Perjanjian
Kinerja Tahun 2020 dapat tercapai seluruhnya
(100%). Sedangkan untuk 1 (satu) Indikator
Kinerja

Jumlah

bahan

dukungan

teknis

pembiayaan kesehatan dan jaminan Kesehatan
tercapai 150%.
Keberhasilan

dan

kegagalan

atas

pencapaian kinerja Pusat Pembiayaan dan
Jaminan Kesehatan pada tahun 2020 akan
dijelaskan sebagai berikut:
I. Keberhasilan
a) Arahan pimpinan yang jelas untuk proses pelaksanaan kegiatan.
b) Koordinasi

yang

baik

antara

unit

satuan

kerja

PPJK

dengan

narasumber/konsultan/stakeholders terkait lainnya. Sebagai contoh bentuk
koordinasi yang telah dilakukan, di antaranya dalam bentuk rapat rutin
pembahasan topik HTA oleh tenaga teknis yang telah ditunjuk setiap
minggunya,

rapat

Dewan

Penilaian

Teknologi

Kesehatan,

Dewan

Pertimbangan Klinis yang dilakukan setiap bulan, koordinasi kegiatan NHA
dengan Tim NHA Universitas Indonesia, dan rapat tim tarif.
c) Perencanaan kegiatan yang sudah terorganisir dengan baik, yaitu dengan
membuat time line kegiatan per bulannya untuk setiap bidang dan bagian
sehingga terjadi akselerasi antar kegiatan di bidang dan bagian.
d) Komitmen pegawai Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan untuk
pencapaian kinerja tahun 2020.
Dalam melakukan analisis atas capaian kinerja perlu dilakukan identifikasi atas
faktor-faktor dan masalah yang mempengaruhi capaian kinerja. Identifikasi ini
menjadi penting untuk memperoleh solusi permasalahan yang ada dan upaya
tindaklanjut yang efektif agar target indikator kinerja dapat tercapai. Penjabaran
mengenai identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja,
masalah yang timbul, serta tindak lanjut terhadap permasalahan sebagai berikut:
1. Indikator 1: Jumlah Dokumen pembayaran iuran PBI JKN
Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian, permasalahan dan pemecahan
masalahnya telah dijelaskan pada sub bagian Indikator Kinerja Program yang
terkait dengan PBI melalui Jaminan Kesehatan Nasional.
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2. Indikator 2: Jumlah kajian Penilaian Teknologi Kesehatan yang dihasilkan
a. Hal-hal yang mempengaruhi proses pencapaian:
1. Target HTA dalam Rencana Strategis Kemenkes RI tahun 2020-2024.
2. Koordinasi dengan Komite PTK, organisasi profesi terkait studi PTK,
akademisi, unit-unit terkait di Kemenkes (Direktorat Pelayanan Kefarmasian,
Direktorat Pelayanan Kesehatan, Badan Litbangkes), BPJS Kesehatan, tim
pelaksana studi PTK.
3. Koordinasi dan penerimaan RS sebagai tempat pengumpulan data primer
studi PTK
4. Panduan pelaksanaan Penilaian Teknologi Kesehatan (PTK)/HTA
5. Kapasitas SDM pelaksana PTK dan Regulasi/ kebijakan Rumah Sakit.
b. Permasalahan dalam proses kegiatan:
1. Kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan kurang optimalnya proses
Koordinasi dengan Komite PTK, organisasi profesi terkait studi PTK,
akademisi, unit-unit terkait di Kemenkes (Direktorat Pelayanan Kefarmasian,
Direktorat Pelayanan Kesehatan, Badan Litbangkes), BPJS Kesehatan, tim
pelaksana studi PTK dan
2. Kurang optimalnya pengambilan data ke Rumah Sakit akibat dari pandemi
Covid-19
2. Waktu yang cukup lama dalam mendapatkan persetujuan etika penelitian
dan ijin penelitian RS sebagai syarat sebelum dilakukan pengumpulan data
di RS tersebut, sehingga untuk menghasilkan 1 dokumen studi PTK/HTA
memerlukan waktu yang panjang.
3. Validitas data RS (tidak lengkapnya data yang dibutuhkan dalam proses
penyusunan HTA.
4. Terbatasnya SDM pelaksana PTK.
c. Pemecahan masalah dan tindaklanjut:
1. Meningkatkan koordinasi melalui media daring/online dengan unit-unit
terkait PTK.
2. Menyusun time schedule yang dapat disepakati bersama

oleh para

pelaksana PTK.
3. Optimalisasi pengumpulan dan analisis data studi HTA ditengah pandemi
Covid-19.
4. Pelaksanaan hasil studi HTA dilakukan appraisal oleh Komite PTK.
5. Meningkatkan kapasitas SDM PTK termasuk mengirim tenaga SDM PTK
untuk pelatihan yang berhubungan dengan HTA di dalam negeri maupun
luar negeri.

LAPORAN KINERJA PPJK TAHUN 2020

30

6. Menetapkan topik prioritas PTK dengan melibatkan institusi dan ahli terkait.
7. Pelaksanaan appraisal oleh Komite PTK dan melaksanakan diseminasi
hasil PTK kepada para pemaku kepentingan
3. Indikator 3: Jumlah kajian National Health Account (NHA) yang dihasilkan
a. Hal-hal yang mempengaruhi proses pencapaian:
1. Ketersediaan data belanja kesehatan publik di bulan Juli setelah keluar LRA
audit.
2. Ketersediaan data belanja kesehatan non publik (BPS) setelah Oktober.
3. Ketersediaan data DHA/PHA sebagai dasar pemecah belanja kesehatan
tingkat subnasional.
4. Perjanjian kerja sama (PKS) dengan BPS pada penyusunan dokumen NHA.
5. Perubahan situasi di K/L lain, seperti: Perubahan situasi di K/L lain, seperti:
perubahan kuesioner Susenas MKP oleh BPS.
b. Permasalahan dalam proses kegiatan:
1. Kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan kurang optimalnya proses
Koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan NHA.
2. Data terfragmentasi dan tidak tersedia secara detil sebagaimana yang
dibutuhkan untuk klasifikasi SHA.
3. Pemahaman pelaksana di daerah terhadap akun DHA/PHA perlu
disamakan melalui Pelatihan namun tidak tersedia dukungan dana.
c. Pemecahan masalah dan tindaklanjut:
1. Meningkatkan koordinasi melalui media daring/online dengan unit-unit
terkait penyusunan NHA.
2. Pemutakhiran data belanja kesehatan melalui pertemuan rutin tim dan
dukungan studi tambahan.
3. Update data terbaru dan juga sumber potensial data untuk memperbaiki
kualitas data sebagaimana dibutuhkan klasifikasi SHA.
4. Peningkatan kapasitas pelaksana DHA/PHA dan menambah kab/kota yang
membuat DHA/PHA.
4. Indikator 4: Jumlah bahan dukungan teknis pembiayaan kesehatan dan
jaminan kesehatan
a. Hal-hal yang mempengaruhi proses pencapaian:
1. Koordinasi antara Lintas Sektor/Lintas Program, profesi, pakar/akademisi
terkait penyusunan bahan dukungan pembiayaan dan JKN.
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2. Arah kebijakan dalam penetapan tariff INA CBG dan komitmen organisasi
profesi kedokteran yang terlibat dalam penyusunan reklasifikasi INA CBG
3. Tenaga/ kapasitas tim teknis pelaksanaan kegiatan terkait capaian
indikator kinerja.
4. Koordinasi pihak terkait untuk kebutuhan data baik kuantitatif maupun
kualitatif, serta data kuantitatif dan kualitatif yang lengkap dan valid pada
pelaksanaan kegiatan Analisis Dampak DAK Fisik Afirmasi Bidang
Kesehatan Terhadap Akses Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
5. Koordinasi antara Lintas Sektor/Lintas Program, profesi, pakar/akademisi
terkait penyusunan kebijakan pengembangan pembiayaan dan JKN.
b. Permasalahan dalam proses kegiatan:
1. Kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan kurang optimalnya proses
koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan penyusunan bahan
dukungan pembiayaan dan JKN.
2. Koordinasi dengan Organisasi Profesi Kedokteran membutuhkan waktu
yang cukup lama dalam melakukan pengelompokkan diagnosis dan
prosedur serta membuat algoritma grouper dan pengumpulan data billing
RS belum sesuai sehingga dapat menghambat pelaksanaan kegiatan
Reklasifikasi INA-CBG.
3. Recall bias pada saat pengumpulan data kualitatif analisis DAK Non Fisik
Bidang Kesehatan: Dana Jampersal.
4. Terbatasnya tenaga/ Narasumber yang menguasai analisis efektivitas
dan efisiensi pembiayaan kesehatan.
5. Belum fokusnya metodelogi yang digunakan dalam pelaksanaan studistudi khusus.
c. Pemecahan masalah dan tindaklanjut:
1. Meningkatkan koordinasi melalui media daring/online dengan unit-unit
terkait penyusunan bahan dukungan pembiayaan dan JKN.
2. Melibatkan asosiasi fasilitas kesehatan untuk pengumpulan data untuk
kegiatan INA CBG’s dan Melakukan koordinasi dengan BPJS
Kesehatan terkait data individual peserta JKN
3. Melakukan uji coba grouper INA CBG, membuat manual coding serta
melakukan sosialisasi grouper.
4. Dukungan kegiatan dari pusat untuk fasilitasi penyusunan DHA/PHA,
perbaikan modul dan juknis DHA/PHA, peningkatan kapasitas
pelaksana DHA/PHA dan menambah kab/kota yang membuat
DHA/PHA.
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5. Memperluas Diseminasi kepada para pemangku kepentingan agar
dapat menjadi umpan balik peningkatan kualitas produksi dokumen NHA.
6. Mencari alternatif data dari sumber lain di luar Kemkes RI.
7. Membuat susunan tim penyusun kegiatan agar diperoleh suatu
keterikatan kerja sama dalam mencapai output kegiatan. Pembuatan tim
ini juga sebagai untuk mengatasi agar peserta atau pembahas pada
kegiatan tersebut tetap orang yang sama dan sesuai dengan
kompetensi yang dibutuhkan sehingga capaian outputnya dapat optimal.
8. Penajaman metodologi membutuhkan pelaksanaan studi-studi khusus
yang perlu didukung dengan kecukupan anggaran di tahun selanjutnya
C. Sumber Daya/ Realisasi Anggaran
1. Sumber Daya Manusia
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya PPJK didukung oleh sumber daya
manusia yang bekerja sesuai tugas dan fungsinya yang ditempatkan sesuai
dengan jabatan dan keahliannya. Jumlah SDM di tahun 2020 sebanyak 75 orang.

Gambaran SDM PPJK tahun 2020
Distribusi ASN di PPJK berdasarkan latar belakang pendidikan sangat beragam
karena dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya dibutuhkan SDM dengan
latar belakang berbeda. Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan diperoleh
gambaran PNS dengan tingkat Pendidikan S2 atau pendidikan terakhir dokter
memiliki jumlah terbanyak di PPJK sebanyak 38 orang (61%).
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2. Sumber Daya Anggaran
Dalam penyusunan kegiatan Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan pada
tahun 2020 telah menerapkan anggaran berbasis kinerja, di mana dalam proses
penyusunannya telah melalui proses sebagai berikut:
1. Perencanaan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi organisasi yang telah
ditetapkan.
2. Perencanaan kegiatan sudah mendukung untuk pencapaian target indikator
kinerja yang telah ditetapkan
3. Usulan kegiatan dan penganggarannya sudah sesuai ketentuan yang berlaku
Setiap subbidang dan subbagian di lingkungan Pusat Pembiayaan dan
Jaminan

Kesehatan

dalam

melakukan

penyusunan.

usulan

kegiatannya

berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan Permenkes tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Usulan-usulan kegiatan tersebut juga telah
disesuaikan dengan target indikator kinerja organisasi yang telah ditetapkan pada
RENSTRA Kementerian Kesehatan 2020-2024. Selain itu, setiap kegiatan sudah
mengikuti petunjuk penelitian dan reviu RKA K/L alokasi anggaran Kementerian
Kesehatan TA 2020.
Alokasi anggaran untuk PPJK dan anggaran dekonsentrasi pada awal terbit
DIPA bila dibandingkan dengan alokasi pada DIPA akhir pada tahun 2020 ini
mengalami perbedaan yang signifikan berupa penurunan atas belanja barang,
belanja modal dan anggaran dekonsentrasi serta kenaikan alokasi anggaran untuk
belanja bansos (iuran PBI). Penurunan atas alokasi anggaran tersebut disebabkan
efisiensi anggaran untuk upaya penanganan covid-19. Sedangkan kenaikan atas
belanja bansos dikarenakan adanya kenaikan iuran PBI berdasarkan Perpres 75
tahun 2019 yang mengamanahkan kenaikan iuran PBI yang semula Rp 23.000
orang per bulan menjadi Rp 42.000 orang per bulan yang dianggarkan bulan
Januari sampai dengan Desember.
Perbedaan Alokasi Anggaran DIPA Awal dan Akhir Tahun 2020
Alokasi
Belanja Barang
Belanja Modal
Belanja Bansos
Total Pusat
Dekonsentrasi

DIPA Awal
31.547.079.000
530.450.000
26.716.800.000.000
26.748.877.529.000
29.832.245.000

DIPA Akhir
9.277.747.000
258.132.000
48.786.800.000.000
48.796.335.879.000
3.261.682.000

Naik/Turun
-70,6%
-51,3%
82,6%
-89,1%
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Pada tahun 2020 jumlah alokasi anggaran PPJK akhir di tahun 2020 yang
bersumber dari APBN sebesar Rp 48.796.335.879.000 dengan realisasi anggaran
sebesar Rp 48.634.017.053.303 (99,67%) . Dengan rincian realisasi Belanja
Bantuan Sosial PBI JKN sebesar Rp 48.624.944.886.000 (99,67%); Belanja Barang
sebesar

Rp

9.277.747.000

(95,05%);

dan

Belanja

Modal

Sebesar

Rp

1.646.937.000 (0,01%).

Alokasi dan Realisasi Anggaran PPJK TA 2020
Secara umum kinerja anggaran terhadap pencapaian kinerja sudah baik dengan
pencapaian realisasi anggaran di atas 92%. Gambaran kinerja anggaran terhadap
pencapaian indikator kinerja sebagai berikut: realisasi anggaran terbesar untuk
pencapaian indikator iuran PBI sebesar 99,67 % diikuti dengan realisasi
pencapaian indikator NHA (99,22%), indikator penilaian teknologi kesehatan
(96,99%) dan indikator Jumlah bahan dukungan teknis pembiayaan kesehatan dan
jaminan kesehatan (93,90%). Penjabaran realisasi anggaran dalam rangka
pencapaian Indikator Kinerja digambarkan pada tabel di bawah ini.
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Realisasi Anggaran PPJK TA. 2020
No

1

Indikator Kinerja

Jumlah Dokumen pembayaran

Alokasi

Realisasi

%

48.786.800.000.000

48.624.944.886.000

99,67

1.040.950.000

1.009.590.179

96,99

2.327.118.000

2.308.952.389

99,22

3.134.129.000

2.942.930.176

93,90

3.033.682.000

2.810.694.559

92,65

48.796.335.879.000

48.634.017.053.303

99,67

iuran PBI JKN
2

Jumlah kajian Penilaian
Teknologi Kesehatan yang
dihasilkan

3

Jumlah kajian National Health
Account (NHA) yang dihasilkan

4

Jumlah bahan dukungan teknis
pembiayaan kesehatan dan
jaminan kesehatan

4

Dukungan Manajemen
Total

Selain anggaran kantor Pusat, pada tahun 2020 PPJK mempunyai dana
dekonsentrasi yang disalurkan ke Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia
sebesar Rp 3.261.682.000. Alokasi
anggaran dekonsentrasi PPJK pada
tahun 2020 mengalami penurunan
yang cukup signifikan dibandingkan
tahun-tahun

sebelumnya

yang

disebabkan terjadi efisiensi anggaran
untuk penanganan covid 19. Dengan
ada

efisiensi

ini

menyebabkan

kegiatan-kegiatan dekonsentrasi ini
menjadi kurang optimal, sehingga
tidak

seluruh

kegiatan

dapat

terlaksana. Anggaran Dekonsentrasi
ini dialokasikan untuk membiayai
kegiatan: 1) Operasional Tim Monitoring dan Evaluasi & Pertimbangan Klinis JKN;
2) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS; 3)
rapat LS/LP program Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS; 4) Monev program
pembiayaan dan JKN/KIS; 5) Advokasi dan Sosialisasi Program JKN/KIS kepada
Masyarakat; 6) Penguatan SDM Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS.
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Realisasi Anggaran Dekonsentrasi PPJK TA 2016-2020
Realisasi anggaran dekonsentrasi mengalami kenaikan/penurunan pada kurun
waktu 2016-2020 Secara umum penyerapan tertinggi terjadi di tahun 2020 (98,2%)
diikuti tahun 2017 dan 2019 (90,78% dan 90,04%) dan yang terkecil terjadi pada
tahun 2018.

3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana memegang peran penting dalam upaya
pencapaian
Kinerja.

Indikator

Ketersediaan

sarana dan prasarana
yang

berada

diruang

PPJK yang digunakan
sebagai

pendukung

tugas dan kerja pegawai
PPJK
pembelian

dengan
di

tahun

2008-2020.
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D. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pencapaian target Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja PPJK tahun 2020
dengan hasil tercapai realisasi atas target kinerja seluruhnya disebabkan oleh dukungan
anggaran yang memadai, SDM PPJK yang komitmen dan kompeten terhadap
pencapaian kinerja, serta kesiapan sarana dan prasarana pendukung kerja. Penjabaran
tentang sumber daya di atas dapat disimpulkan bahwa efisiensi penggunaan sumber
daya terhadap pencapaian Indikator Kinerja sudah baik, hal itu tergambar dari:
1. Hasil kinerja realisasi anggaran yang tergambar pada tabel di atas sebesar 99,67 %
2. Hasil perhitungan Penilaian Prestasi Kerja PNS (PPKP) di PPJK dengan indikator
penilaian adalah Penilaian Kinerja dan Perilaku Kerja diperoleh hasil bahwa hampir
keseluruhan PNS PPJK memperoleh nilai “Baik”.
3. Distribusi PNS di Pusat PPJK berdasarkan tingkat Pendidikan dan usia PNS
didapatkan bahwa distribusi PNS terbesar memiliki Pendidikan S2 atau pendidikan
dokter sebanyak 38 orang diikuti dengan Pendidikan S1 sebanyak 15 orang.
Tingkat pendidikan tinggi, mayoritas usia PNS PPJK masih muda, serta PPKP
pegawai memperoleh nilai baik merupakan modalitas yang dapat mempercepat
tercapainya Indikator Kinerja PPJK tahun 2020. Selain itu untuk pengukuran dan evaluasi
kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 249/PMK.02/2011 dengan menggunakan aplikasi online e-monev DJA dan
berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dengan menggunakan
aplikasi e-monev Bappenas diperoleh hasil bahwa kepatuhan pelaporan PPJK sudah
baik dengan indikator bahwa pelaporan telah dilakukan pada bulan Januari-Desember
2020.

Sumber: Emonev DJA
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Selain itu ditahun 2020, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan menerima
Penghargaan Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) terbaik ke-2 dari Menteri
Kesehatan.

Gambar Penerima Penghargaan IKPA
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BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja PPJK Tahun 2020 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi PPJK dalam mencapai sasaran, indikator dan target kinerja yang
tercantum pada Perjanjian Kinerja PPJK Tahun 2020. Laporan kinerja ini juga sebagai bahan
evaluasi atas pencapaian kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran serta sebagai bahan
informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja ke depannya.
1. KESIMPULAN
1. Hasil capaian Indikator PPJK tahun 2020 menunjukkan, bahwa Indikator Kinerja PPJK
dapat dicapai seluruhnya (100%), yaitu indikator kinerja Jumlah Dokumen pembayaran
iuran PBI JKN, Jumlah kajian Penelitian Teknologi Kesehatan yang dihasilkan dan
Jumlah kajian National Health Account (NHA) yang dihasilkan tercapai 100%.
Sedangkan untuk 1 (satu) Indikator Kinerja Jumlah bahan dukungan teknis pembiayaan
kesehatan dan jaminan Kesehatan tercapai 150%.
2. Tren kenaikan anggaran PPJK pada tahun 2020, hal ini disebabkan kenaikan anggaran
PBI yang merupakan implementasi Perpres 75 tahun 2019 yang mengamanahkan
kenaikan iuran PBI yang semula Rp 23.000 orang per bulan menjadi Rp 42.000 orang.
3. Realisasi anggaran PPJK pada tahun 2020 sebesar 99,67%.
2. TINDAK LANJUT
Dalam rangka perbaikan serta peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang,
PPJK perlu melakukan beberapa upaya, di antaranya:
1.

Berkoordinasi dan bekerja sama dengan asosiasi dan organisasi profesi kesehatan
dan pihak terkait lainnya dalam pencapaian target indikator kinerja.

2.

Meningkatkan kompetensi SDM terkait pengembangan pembiayaan Kesehatan dan
jaminan Kesehatan serta isi-isu terkait lainnya

3.

Melakukan monitoring secara berkala terkait progres pencapaian target indikator
kinerja beserta anggarannya, serta pembahasan kendala/permasalahan dan solusi
penyelesaiannya.

4.

Memotivasi seluruh pegawai agar dapat bekerja lebih baik, lebih terarah dan lebih
disiplin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.

Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan seluruh pegawai secara berkala yang
bertujuan untuk sharing dan brainstorming terkait informasi perkembangan kegiatan di
masing-masing bagian dan bidang serta isu-isu terkait lainnya.
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