
PENATAAN
SISTEM PELAYANAN
KESEHATAN PRIMER

MEWUJUDKAN SISTEM PELAYANAN NASIONAL
YANG BERORIENTASI PELAYANAN PRIMER
DALAM MENUJU UNIVERSAL COVERAGE

DAN MEMENANGKAN PERSAINGAN DI ERA GLOBALISASI

IKATAN DOKTER INDONESIA
PENGURUS BESAR 2015-2018



Panduan Keterampilan Klinis Bagi Dokter  di Fasilitas Pelayanan Primer | 

iii 

 
  



iPENATAAN SISTEM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

KATA SAMBUTAN KETUA UMUM PB IDI

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa saya 
menyambut diterbitkannya buku Putih Penataan Sistem Layanan primer 
di Era Jaminan Kesehatan Nasional. Seperti kita ketahui sejak tanggal                
1 januari 2014 sistem Pelayanan Kesehatan Kita  memasuki era baru dengan 
dimulainya Jaminan Kesehatan Nasional yang  nantinya secara bertahap,  
di tahun 2019 seluruh rakyat indonesia  akan dijamin  kesehatannya 
oleh sistem ini (Universal Coverage). Dengan diterapkan Jaminan 
Kesehatan Nasional artinya negara telah mengakui hak masyarakat 
untuk memperoleh pelayanan kesehatan walaupun kita semuanya tahu, 
dalam pelaksanaannya berbagai hambatan dihadapi seperti jumlah dan 
distribusi dokter yang belum tersebar merata, kompetensi dokter belum 
seperti yang  diharapkan, obat dan alat kesehatan yang belum memadai, 
sarana dan prasarana yang masih terbatas dan tentunya  penghargaan 
terhadap jerih payah dokter yang masih jauh dari harapan.

Di era JKN ini pelayanan primer menjadi pintu masuk masyarakat ke sistem 
pelayanan kesehatan nasional. Untuk menjamin hak setiap penduduk 
memperoleh pelayanan kesehatan seperti yang diamanatkan oleh UUD 
1945, pemerintah bertanggung jawab menyediakan pelayanan primer  di 
seluruh wilayah NKRI.Peran strategis  pelayanan primer sudah terbukti 
dan tidak perlu diperdebatkan lagi  Negara negara yang sistem pelayanan 
kesehatannya berorientasi pada pelayanan primer  terbukti memiliki 
derajad kesehatan  yang lebih baik dan kondisi ini dicapai dengan sumber 
daya yang lebih kecil dibandingkan  dengan negara negara yang sistem 
pelayanan  kesehatannya berorientasi spesialis. Seharusnya pelaksanaan 
JKN ini menjadi titik awal untuk menata kembali atau mereformasi sistem 
pelayanan kesehatan nasional.

Apa yang ditulis dalam buku ini merupakan gagasan lama di setiap 
muktamar IDI yang menjadi masukan penyelesaian berbagai masalah 
yang muncul dalam pelaksanaan JKN. Berbagai masalah yang muncul  
di era JKN  dalam penyelesaiannya diperlukan kerjasama lintas sektoral 
bukan hanya antara IDI dengan pemerintah sebagai regulator dan BPJS 
sebagai operator tetapi juga pihak lain yang terkait  seperti kementerian 
keuangan, DJSN, Asosiasi Faskes, organisasi profesi  lain, dan pihak-
pihak lain. Selain permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan JKN 
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seperti disebutkan sebelumnya,  Buku ini juga mengupas   permasalahan 
lain yang  dihadapi di awal JKN : premi JKN yang tidak sesuai dengan 
nilai keekonomian,  kredensialing bagai  faskes yang  akan bekerjasama 
dengan BPJS, sulitnya regulasi pendirian faskes juga permasalahan yang  
akhir akhir ini dihadapi di faskes primer yaitu pelayanan kefarmasian dan 
redistribusi peserta dari faskes primer milik pemerintah ke faskes swasta 
dalam bentuk public private partnership, dan peningkatan kompetensi 
dokter dengan pendidkan kedokteran berkelanjutan yang terstruktur dan 
terjangkau.

Tentunya kita maklum bila apa yang ditulis di buku putih masih jauh 
dari sempurna, tetapi ini merupakan satu proses dan bukan hasil akhir 
dimana isi dari buku putih akan selalu mengalami perbaikan setiap tahun 
sesuai perkembangan dan dinamika yang terjadi pada pelayanan primer. 
Kedepannya buku ini menjadi kebijakan IDI dan acuan untuk mewujudkan 
pelayanan kesehatan nasional yang berorientasi pada pelayanan primer 
untuk meningkatkan derajad kesehatan masyarakat yang setinggi 
tingginya sekaligus meningkatkan harkat dan martabat dokter

Jakarta, 25 September 2016

PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA
KETUA UMUM

Prof. Dr.  Ilham Oetama Marsis, Sp.OG

KATA SAMBUTAN KETUA UMUM PB IDI
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KATA PENGANTAR

Setelah lebih dari 7 dekade merdeka, pada tanggal 1 Januari 2016 
masuklah Indonesia ke dalam sistem pelayanan kesehatan yang baru 
yang disebut Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sistem ini merombak 
pelayanan kesehatan di Indonesia di berbagai tingkat pelayanan dari 
primer, sekunder dan tertier. Syarat supaya sistem ini bisa berjalan adalah 
penataan sistem rujukan yang mengedepankan pelayanan kesehatan 
primer sebagai  ujung tombak sistem pelayanan pada JKN. Tanggung 
jawab yang besar pada Pelayanan Kesehatan Primer ini seharusnya 
diikuti dengan penguatan pada kualitas pelayanan dengan menekankan 
bukan hanya pada peningkatan kompetensi dokter tetapi juga pada  
ketersediaan obat dan alkes, perbaikan sarana dan prasarana, perbaikan 
tata kelola dan tentunya penghargaan yang adil dan layak pada jerih 
payah dokter. Dengan  ini diharapkan kualitas layanan primer akan lebih 
baik, dengan angka rujukan seperti yang diharapkan  sehingga tercipta 
kendali mutu-kendali biaya dengan tetap mengutamakan keselamatan 
pasien.

Buku Putih penataan layanan primer ini selain berisi permasalahan 
yang dihadapi di layanan primer, juga berisi rekomendasi yang harus 
dilakukan dalam mencari jalan keluarnya. Beberapa permasalahan yang 
muncul pada awal JKN dengan keluarnya Permenkes 455 tahun 2013 
dimana peran Profesi tidak diakomodasi terpecahkan dengan keluarnya 
Permenkes 252 tahun 2016 yang memasukkan peran profesi dalam 
pelaksanaan JKN. Masalah lain yang menjadi akar permasalahan JKN 
adalah premi yang tidak sesuai dengan nilai keekonomian, terutama 
premi Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mencakup lebih dari 60 % 
peserta JKN. Rendahnya besaran premi ini tentu akan sangat berpengaruh 
dengan kualitas layanan di lapangan. Untuk masalah kompetensi dokter 
usulan IDI ditingkatkan dengan P2KB yang terstruktur dan terjangkau. 
Permasalahan yang mendesak diselesaikan saat ini adalah redistribusi 
kepesertaan dari FKTP pemerintah ke klinik dan praktek perseorangan 
seperti diatur dalam Perpres 29 tahun 2016. Dengan redistribusi ini 
diharapkan pelayanan akan lebih baik, karena ratio pasien : dokter yang 
sesuai, tetapi juga akan meningkatkan kesejahteraan dokter. Peran IDI 
yang tak kalah penting dan adalah peran dalam mengadvokasi pemerintah 
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daerah sehingga tidak muncul aturan yang mempersulit pendirian FKTP 
swasta. Jumlah FKTP swasta yang cukup selain meningkatkan jumlah 
dan pemerataan distribusi dokter, mempermudah bila akan dilakukan 
distribusi kepesertaan juga akan membantu peningkatan kesejahteraan 
masyarakat dalam bentuk terbukanya lapangan kerja yang makin 
meluas. Hal ini sejalan dengan rekomendasi IDI untuk memprioritaskan 
pertumbuhan FKTP non pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja 
dalam bentuk “Public Private Partnership”.

Apa yang ditulis dalam buku Putih JKN panduan Penataan Layanan Primer 
tentunya masih jauh dari sempurna. Penyusun  menyadari diperlukan 
waktu dan penyempurnaan yang terus menerus sehingga materi buku 
putih dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan JKN dan 
solusinya. Semangat kami, bila rekomendasi yang ada di buku putih 
ini dapat dijalankan akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan 
, meningkatkan kesejahteraan anggota IDI  dan masyarakat dan dalam 
dalam jangka panjang akan menjamin keberhasilan Program JKN  menuju 
pelayanan Kesehatan Semesta 2019.

Tim Penyusun

KATA PENGANTAR
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I. PENDAHULUAN

UU Nomor 36 Tahun 2009 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai 
hak sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang 
kesehatan dan memperoleh layanan kesehatan yang aman, bermutu 
dan terjangkau.

Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam 
program jaminan kesehatan sosial. Untuk mengatasi hal itu pada 
tahun 2004 di keluarkan UU No. 40 Tahun 2004 bahwa jaminan sosial 
wajib seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 
melalui suatu Badan penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).

Negara dengan layanan kesehatan primer yang kuat dan berkualitas 
akan mampu menciptakan sistem layanan kesehatan yang bermutu.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN) dengan peran sistem pelayanan Primer yang vital dalam 
memenuhi hajat sehat masyarakat luas.

Sebagai ujung tombak sistem pelayanan kesehatan Nasional, 
kedudukan tenaga kesehatan di layanan primer yaitu dokter, dokter 
gigi, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya.

Pelayanan kesehatan primer, penguatan sistem kesehatan juga 
dilakukan melalui sistem rujukan yang efektif, layanan yang kuat di 
Rumah Sakit.

Dalam dua tahun pelaksanaan JKN masih perlu pembenahan dalam 
penataan sistem pelayanan kesehatan primer dan masih dihadapkan 
berbagai masalah di lapangan.
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II. DEFENISI

Pelayanan Kesehatan Primer

Fungsi utamanya adalah mengatasi masalah kesehatan yang belum 
jelas batasnya, mengobati penyakit ringan, mengelola penyakit kronis, 
mencegah penyakit dan melakukan promosi kesehatan. 

Berbagai masalah kesehatan tersebut merupakan masalah kesehatan 
sehari – hari yang ada di masyarakat dan mencakup lebih dari 90% 
masalah kesehatan individu dan keluarga, dan probabilitas kejadiannya 
besar.

Pelayanan kesehatan primer merupakan pondasi dan bagian terbesar 
dari sistem ini berfungsi sebagai mitra masyarakat dalam menerapkan 
perilaku hidup sehat, memelihara kesehatan dan sebagian besar 
masalah kesehatan sehari – hari, oleh sebab itu tempatnya harus 
sedekat mungkin dengan masyarakat yang dilayani dokter di fasilitas 
kesehatan pelayanan primer sebagai gate keeper untuk memenuhi 
sebagian besar kebutuhan kesehatan masyarakat (upaya promotif, 
preventif, kuratif dan rehabilitatif)

Di era Jaminan Kesehatan Nasional termasuk fasilitas kesehatan 
primer (tingkat pertama) terdiri dari :

- Puskesmas
- Praktek dokter mandiri
- Praktek dokter gigi
- Klinik Pratama
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III. PERMASALAHAN

JKN sebagai suatu sistem yang besar dan baru berjalan 2 tahun masih 
relatif singkat, implementasi JKN masih jauh dari sempurna.

Berkaitan dengan itu maka dalam sistem pelayanan kesehatan primer 
terjadi perubahan fundamental di era JKN antara lain :

1. Pelayanan kesehatan dari komoditas  (hanya dapat dinikmati oleh 
yang mampu membeli) menjadi hak setiap penduduk NKRI.

2. Pembiayaan kesehatan fee for service, ot of pocket dan multi 
payers menjadi pre payment dan single payer.

3. Sistem pelayanan kesehatan dan sistem rujukan tidak terstruktur 
menjadi terstruktur.

Untuk keberhasilan JKN faktor pencetus yang perlu di perbaiki adalah :

1. Ketersediaan fasilitas kesehatan tingkat pertama bermutu dan 
dokter yang bertugas di pelayanan primer yang handal dan 
tersebar merata di seluruh NKRI.

2. Biaya kapitasi yang masih rendah diharapkan ada penghitungan 
ulang kapitasi sesuai nilai keekonomian.

3. Rayonisasi atau regionalisasi fasilitas kesehatan sesuai pola 
rujukan.

4. Perkuat upaya kesehatan masyarakat (UKM) dengan cara 
mempermudah regulasi pendirian FKTP non pemerintah dan 
kerjasama FKTP non pemerintah dengan BPJS.

5. Pengaturan FKTP dan dokter belum merata.

6. Distribusi peserta JKN dan FKTP tidak seimbang, sebagian besar 
terdaftar di Puskesmas : Perlunya redistribusi peserta JKN dan 
FKTP pemerintah ke non pemerintah dan dokter praktek mandiri, 
perbaikan kualitas layanan, tekan angka rujukan. 
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A. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

- Praktek kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang 
dilaksanakan oleh dokter terhadap pasien dalam melaksanakan 
upaya kesehatan (UU Praktek Kedokteran 2004, Pasal I)

- Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan 
upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk 
praktek kedokteran (UU Praktek Kedokteran 2004, pasal 2).

Maknanya :

• Skill, knowledge, attitude (SKA) dokter merupakan inti 
praktek kedokteran. SKA ini melekat pada diri dokter, tidak 
tergantikan dan menghasilkan upaya kesehatan lebih 
sempurna bila dilengkapi dengan perangkat medik dan 
sarana prasarana yang mendukung.

• Sarana fisik ( Rumah sakit / klinik ) hanya sebatas “CANGKANG” 
saja yang tidak dapat menghasilkan upaya kedokteran.

Praktek Kedokteran  = 

(SKA + Waktu dokter) + Peralatan medis & obat-obatan & sarana prasarana

Inti cangkang

Hakekatnya : dokter adalah self employed profession, dokter 
dapat menciptakan pelayanan untuk dirinya dan juga untuk 
kesehatan lainnya.

Kenyataan saat ini :

- dokter menjadi alat produksi (kuli) bukan profesi
- dokter menjadi pencari kerja pencipta kerja.

Kenapa hal tersebut bisa terjadi ?

III. PERMASALAHAN
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Karena regulasi yang tidak sejalan dengan filosofi JKN telah 
menyebabkan :

- cangkang lebih dihargai daripada dokternya.
- Cangkang terpisah dari dokternya.

Implementasi JKN seharusnya bisa mengembalikan dokter 
yang berpraktek di strata primer sebagai self employed 
profession.

Tarif layanan Kedokteran  / Kapitasi :

(SKA + Waktu dokter) + Peralatan medis & obat-obatan & sarana prasarana

Inti cangkang

 Dalam hal ini pemerintah perlu membuat regulasi fasilitas 
pelayanan kesehatan primer (FKTP) antara lain :

1. Regulasi pengaturan tentang klarifikasi, bentuk entitas, 
standar nakes, standar pelayanan dan sarana, serta FKTP 
milik pemerintah.

2. Regulasi pengaturan farmasi : Wewenang dokter dalam 
menyimpan dan memberikan  obat (sesuai UUPK pasal 
35 pon i dan aturan turunannya : permenkes 2052 tahun 
2011), status, karir dan penghargaan penempatan dan 
penyebarannya dengan melibatkan organisasi profesi.

III. PERMASALAHAN
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B. Regulasi tentang penjamin mutu pelayanan kesehatan 

 Biaya Kapitasi Yang Masih Rendah

 Apapun bentuk FKTP yang akan dipilih oleh dokter dalam 
menjalankan praktek kedokteran ada 4 komponen biaya yang 
selalu harus dipertimbankan dalam FKTP yaitu :

1. Biaya operasional praktek ( mayor, personal, material habis 
pakai, pemasaran, gedung (telpon, listrik, air)), rumah tangga 
kantor, marketing, dan lain-lain.

2. Biaya untuk pemeliharaan dan meningkatkan kompetensi 
fungsi dokter dan tim kerjanya (asuransi malpraktek, lisensi, 
sertifikasi, registrasi, seminar / pelatihan)

3. Biaya jaminan sosial ( tabungan hari tua / pensiunan asuransi 
jiwa, asuransi kesehatan, tabungan pendidikan).

4. Biaya hidup untuk dirinya dan keluarga.

5. Hal ini perlu diperbaiki, karena dokter yang bekerja di FKTP 
mempunya peranan penting dan sebagai ujung tombak dalam 
pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

 

III. PERMASALAHAN
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Gambar 1

KONTRAK BERBASIS KAPITASI
Mentransfer resiko finansial ke faskes primer

Berbagai komponen biaya itu mutlak diperlukan sebagai dasar untuk 
memperkirakan nilai kapitasi dan hal menjadi bagian penting dalam 
negosiasi kontrak dengan BPJS.

Point penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah remunerasi yang 
akan diterima dokter di pelayanan pasien dan apakah pendapatan ini 
sudah sesuai dengan harapan dan resiko pekerjaannya.

 

BPJS

- Peserta
- Manfaat
- Kapitasi

PRAKTEK MANDIRI KLINIK

PUSKESMAS

GP dan Tim

GP dan Tim GP dan Tim

- Karakteristik demografi
- pola morbiditas
- angka kunjungan
- angka rujukan

- Kompetensi dan kewenangan
- Sarana dan perangkat kerja
- GP dan Tim

- Kapitasi menyajikan pelayanan
- Biaya penyelenggaraan layanan

FASKES PRIMER

Sistem Remunerasi (Penggajian)

- Manfaat apa saja yang dicakup kapitasi 
dan nilainya

- Manfaat apa yang dibayar dengan cara 
lain (carved out)

- Kendali biaya dan mutu, misal angka 
rujukan yang disepakati

- Faktor adjusment kapitasi, dan lain-lain

NEGOSIASI
(BERBASIS TRANSPARAN SEJAJAR)

- estimasi beban kerja
- estimasi biaya

III. PERMASALAHAN
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RASIONALISASI BIAYA

Dalam sisten JKN, dokter di pelayanan primer diberi  tanggungjawab 
yang besar dan strategis yaitu harus mampu menyelesaikan hampir 90 
% masalah kesehatan di masyarakat. Untuk dokter di pelayanan primer 
sebagai gatekeeper dan strata rujukan berperan sebagai back up 
untuk menyelesaikan sekitar 10% masalah kesehatan di masyarakat. 
Sebagai imbalan pekerjaan dokter di pelayanan primer harus dibayar 
dengan biaya yang pasti secara kapitasi, sedangkan jumlah cakupan 
kepesertaan BPJS di FKTP tidak pasti ( tidak ada standar ) mendapatkan 
finansial yang rasional dalam pengelolaan FKTP / praktek mandiri, 
sehingga bisa survive di era JKN.

Posisi financial BPJS beresiko tinggi bila komponen biaya tidak 
pasti, sangat tinggi dan sangat fluktuatif dan hal ini menimbulkan 
ketidakpastian dalam pengelolaan finansial BPJS. Untuk mengurangi 
resiko finansial perlu dilakukan rasionalisasi biaya dengan cara 
meningkatkan komponen biaya pasti yang artinya meningkatkan 
alokasi dana untuk membiayai pelayanan di strata primer dan evaluasi 
besarnya kapitasi oleh pemerintah.

Pada tahap awal penerapan JKN ini, pemerintah telah mengambil 
kebijakan yang tidak tepat dari segi pembiayaan yang dapat disimak 
dari hal berikut ini :

• Pemerintah menetapkan besaran nilai kapitasi yang belum sesuai, 
padahal kalau melihat hubungan kontrak antara BPJS dan FKTP 
jelas terlihat bahwa besaran nilai kapitasi yang dibayarkan BPJS 
sifatnya sangat individual dan bergantung pada ciri demografi 
peserta JKN dan lingkup pelayanan yang dapat disediakan oleh 
setiap FKTP. Dengan demikian logisnya money follow fuction, jadi 
dapat dipastikan nilai kapitasi akan berbeda dari satu FKTP ke 
FKTP lain walaupun tetap dalam rentang yang terkendali. Sekarang 
ini pemerintah menerapkan pendekatan yang sebaliknya yaitu 
function follow money nilai kapitasinya tidak pula memenuhi 

III. PERMASALAHAN
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azas keekonomian sehingga dapat dipastikan pendekatan ini akan 
berdampak negatif pada pasien dan pemberi layanan.

• Kebijakan yang lebih tepat adalah pemerintah menetapkan berapa 
proporsi biaya yang harus dialokasikan BPJS untuk membiayai 
FKTP. Idealnya BPJS diperintahkan untuk mengalokasikan 40% dari 
dananya untuk FKTP. Dengan dana 40% tersebut diharapkan seluruh 
penduduk telah terlayani dan 90% masalah kesehatan mereka 
dapat diatasi. Saat ini 20% dana BPJS habis untuk pembiayaan di 
FKTP dan 80% habis di FKTL.

Gambar 2

DOKTER STRATA FASILITAS 
KESEHATAN

BIAYA KESEHATAN BPJS

Dsp ± 25%
20.000 Dsp (33 bidang ilmu) ± 40%

± 40%

* ina CBG  reimbursement  tagihan 
fluktuatif  BIAYA TIDAK PASTI

* ± Rp.25 trilun (63%)

* Kapitasi  Fixed Fee  BIAYA PASTI
* (92 juta x 8000 x 12) + (34 juta x Rp. 

10.000) = Rp. 10.000 triliun (26%)

Dokter FKTP ± 75%
12.000 Dokter di Pelayanan 
Primer

TERSIER

PRIMER

SEKUNDER

Back up

Mengatasi sebagian besar masalah 
kesehatan di masyarakat Fasilitas 

pendukung Self care

Rumah Sakit

Spesialis
(dr subspesialis)

(Spesialis, subspesialis)

III. PERMASALAHAN
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RASIONALISASI BIAYA

- Memperbesar porsi biaya pasti  ( pelayanan primer ) yang dibutuhkan 
untuk menyelesaikan 90 % masalah kesehatan di masyarakat 
dengan menentukan standar kepesertaan yang ditentukan dengan 
nilai kapitasi yang diterima oleh FKTP dan dokter praktek mandiri 
agar praktek mandiri tetap survive dalam mengelola FKTP.

- Dengan cara memperluas paket manfaat yang dapat diberikan di 
faskes primer, meningkatkan kompetensi & kewenangan dokter 
FKTP.

- Makin besar porsi biaya di FKTP pasti makin terkendali biaya JKN dan 
pelayanan di FKTP dan praktek dokter mandiri akan lebih optimal 
dan bermutu serta berorientasi kepada keselamatan pasien.

DATA DAN FAKTA DI LAPANGAN

• Rendahnya porsi biaya FKTP.
• Ketidakseimbangan antara kapasitas FKTP dengan jumlah peserta 

JKN menjadi sumber masalah dan berdampak pada banyak hal :

- Menghambat pertumbuhan dan persebaran FKTP,
- Menghambat akses masyarakat
- Distribusi pendapatan tidak merata.
- Menghambat program promotif preventif.
- Rujukan tidak terkendali
- Pemborosan biaya
- dll 

III. PERMASALAHAN
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IV. REKOMENDASI UNTUK PENATAAN

1. Mengusulkan agar pemerintah menerapkan kebijakan top down 
dalam menetapkan porsi biaya yang harus dialokasikan BPJS 
untuk membiayai FKTP. Untuk menjamin bahwa 90% masalah 
kesehatan di masyarakat terselesaikan, maka BPJS diperintahkan 
mengalokasikan 40% - 50% dari dananya untuk FKTP.

2. Mengusulkan BPJS untuk menyempurnakan tata cara dan isi 
kontrak agar kontrak antara BPJS dan FKTP dilaksanakan secara 
transparan, berbasi data dan dengan hubungan yang setara untuk 
menjamin isi kontrak tidak merugikan dokter dan pasiennya.

3. Mengusulkan para pemangku kepentingan yang bekerja sama 
atau mempekerjakan profesi dokter untuk menggunakan panduan 
remunerasi dokter yang diterbitkan organisasi profesi. Penerapan 
remunerasi dokter ini diharapkan dapat mempersempit 
kesenjangan antara dokter di FKTP satu dengan FKTP lainnya.

4. Menetapkan distribusi dan standar kesehatan di FKTP dengan 
melibatkan organisasi profesi.

5. Utamakan pelayanan dengan mengedepankan keselamatan 
pasien.

6. Fokus pada mutu, tercermin di standar pelayanan

7. Petakan kebutuhan dan formasi FKTP dan dokter sampai tingkat 
desa dan jadikan informasi transparan.

8. Prioritaskan pertumbuhan FKTP  nonpuskesmas untuk menciptakan 
lapangan kerja dengan pendekatan public private partnership.
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9. Redistribusi peserta dari FKTP pemerintah yang berlebih ke FKTP 
non pemerintah dan praktek mandiri sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku.

10. Kredensial FKTP melibatkan organisasi profesi sesuai KMK No 
252 tahun 2015.

 

IV. REKOMENDASI UNTUK PENATAAN
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Gambar 3

TRANSFORMASI SISTEM PELAYANAN KEDOKTERAN

SAAT INI
Specialist orientation of 

Health care system

Sekunder / tersier 
menyerap sebagian besar 

sumber daya

ERA JKN
Primary care orientation 

of health care system

Alokasi berimbang 
primer dan rujukan

KEBIJAKAN PUBLIK

Mewajibkan BPJS 
mengalokasikan 

40-50% dana untuk 
pelayanan primer

Komposisi biaya 
yang menjamin 

kesinambungan JKN

PUSKESMAS

Tertiary care

RS Public RS Privat

Secondary care

Primary care
GP

Population

Regulasi untuk menata 
ulang sistem pelayanan 
kesehatan nasional.

Membalikkan alokasi 
sumber daya

Tertiary
Secondary

Primary care

50%

50%

80%

20%

Defined Population

IV. REKOMENDASI UNTUK PENATAAN
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V. PROGRAM IDI DALAM PENATAAN DI PELAYANAN 
PRIMER (FKTP)

1. Reregistrasi data dokter yang lengkap dengan jumlah dan 
spesifikasi SDM. Jenis dan tempat praktek, spesifikasi geografi 
ditiap daerah dengan berkoordinasi antar lembaga.

2. Pemerataan sebaran dokter yang bekerja di FKTP dan jumlah 
kepesertaan berdasarkan rayonisasi.

3. Peningkatan pengetahuan, keterampilan dokter sebagai gate 
keeper dalam pengelolaan FKTP pada aspek manajerial dan 
kemampuan teknis fungsional melalui BP2KB terstruktur dan 
terjangkau dalam bentuk : seminar, workshop, lokakarya, dll.

4. Membuat pedoman evaluasi kinerja FKTP dan penilaian indikator 
mutu pelayanan.

5. Advokasi FKTP berkaitan masalah yang dispute dengan BPJS.

6. Menyusun standar pelayanan dan fasilitas sarana dan prasarana 
di FKTP.

7. Mengawal anggota dan menjalin kontrak dengan BPJS.

8. Menyusun pedoman kapitasi yang sesuai nilai keekonomian.

9. Meningkatkan peran aktif IDI cabang dalam pelaksanaan tim 
kendali mutu dan biaya.

10. Advokasi kepada pemerintah berkaitan dengan regulasi / kebijakan 
program JKN.

11. Menyusun pedoman remunerasi jasa medis di FKTP.
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PENUTUP

Demikian kata akhir dari penyusun  buku putih penataan layanan primer 
ini. Penyusun  menyadari masih jauh dari sempurna apa yang tertulis 
didalam  buku putih ini. Buku Putih ini merupakan proses, artinya 
masukan dan rekomendasi yang tertulis saat ini akan dijalankan   dan 
terus menerus dilakukan perbaikan sehingga didapatkan hasil yang 
lebih baik dan sesuai dengan target yang diharapkan kedepannya. 
Kritik, saran dan masukan dari Perhimpunan profesi, IDI wilayah dan 
Cabang akan sangat diharapkan sehingga materi buku putih akan terus 
mengalami perbaikan oleh  Bidang JKN di setiap periode kepengurusan 
PB IDI ke depannya. Pelaksanaan apa yang direkomendasikan dalam 
buku putih diharapakan akan menyelesiakan berbagai  permasalahan 
di layanan primer, meningkatkan kualitas pelayanan, dan akhirnya 
meningkatkan kesejahteraan bangsa dan anggota menuju Keberhasilan 
JKN dalam upaya Pelayanan Kesehatan Semesta 2019.

Jakarta, 9 Oktober 2016
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