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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu  

 Penelitian yang dilakukan oleh Undap et al. (2017) yang berjudul Analisis 

pengelolaan dana kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 

di kota Bitung objek penelitian ini yaitu 9 unit puskesmas, 6 unit klinik pratama, 3 

unit rumah sakit. Teknik analisis data menggunakan analisis data reduction, data 

display dan conclusion drawing/ verivication. Menyimpulkan bahwa pelakasanaan 

pengganggaran dana kapitasi JKN FKTP di kota Bitung dilaksanakan tersentralisasi 

di Dinas Kesehatan dan masuk dalam DPA Dinas Kesehatan bersama-sama dengan 

anggaran kegiatan Dinas Kesehatan. Pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah 

dana kapitasi JKN yang dikelola oleh FKTP pemerintah kota Bitung dilaksanakan 

dengan mengacu pada regulasi yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan 

daerah.  

 Penelitian lain yang dilakukan oleh Kurniawan et al. (2016) yang berjudul 

pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi (monitoring dan evaluasi jaminan 

kesehatan nasional di Indonesia). Objek penelitian ini 384 FKTP yang terdiri dari 

puskesmas BLUD, puskesmas Non BLUD, klinik pratama dan dokter praktek 

perorangan. Variable dari penelitian ini yaitu alokasi, pengelolaan dan 

pemanfaatan. Teknik analisis data menggunakan data primer dan data sekunder 

melalui instrument berupa kuisioner terbuka dan tertutup. Menyimpulkan bahwa 

peningkatan utilisasi mengakibatkan rata-rata biaya kapitasi actual sangat rendah. 

Sehingga dibutuhkan peninjauan jumlah minimum dan maksimum peserta per jenis 
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FKTP atau kapitasi POPB. Kemudian BPJS belum banyak terlibat dalam 

perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban sehingga dalam monitoring 

dan evaluasi penyelenggaraan kapitasi perlu adanya sinergitas aplikasi p-care 

dengan sistem informasi yang telah tersedia di FKTP. 

 Penelitan lain yang dilakukan oleh Sari et al. (2017) tentang strategi 

optimalisasi pengelolaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional kabupaten 

Bondowoso. Objek penelitian ini yaitu Dinas Kesehatan dan Puskesmas Grujugan, 

Kotakulon, Tegalampel, Taman Krocok, Pujer. Variable penelitian ini adalah skala 

likert dengan teknik analisis data menggunakan analisis SWOT dan skala penilaian 

rating. Menyimpulkan bahwa strategi yang paling cocok dilakukan di kabupaten 

Bondowoso yaitu strategi peningkatan kerjasama dan koordinasi lintas sektor.  

 Penelitian lain yang dilakukan oleh Susianti et al. (2018) tentang pengelolaan 

program bantuan operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Kulisusu kabupaten 

Buton Utara tahun 2017. Objek penelitian ini yaitu Puskesmas Kalisusu. Metode 

analisis data yaitu menggunakan metode analisis dengan aspek perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan. Penelitian ini menghasilkan 

perencanaan pengelolaan dana BOK di kabupaten Kalisusu sudah sesuai dengan 

juknis, peraturan pemerintah, undang-undang dan peraturan daerah walaupun ada 

sedikit hambatan. Pelaksanaan pengelolaan dana BOK untuk masing-masing 

programmer turun ke lapangan sesuai dengan prosedurnya. Pengawasan 

pengelolaan dana BOK dilakukan oleh masing-masing programmer dan bendahara 

memantau laporan kegiatan puskesmas. Pencatatan dan pelaporan pengelolaan dana 

BOK telah dilakukan setiap bulannya. 
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No.  Nama 

(Tahun) 

Judul/Jurnal Objek/Variabel/ 

Analisis 

Hasil  

1 Imanuel 

Cristian 

Undap 

(2017) 

Analisis 

pengelolaan 

dana kapitasi 

JKN pada 

Fasilitas 

Kesehatan 

Tingkat Pertama 

(FKTP) di kota 

Bitung. Jurnal 

riset akuntansi 

dan auditing 

“goodwill”  

Objek: 9 unit 

puskesmas, 6 unit 

klinik pratama, 3 unit 

rumah sakit umum.  

Teknik analisis: data 

reduction, data 

display dan 

conclusion 

drawing/verivication.  

Pelakasanaan pengganggaran 

dana kapitasi JKN FKTP di 

kota Bitung dilaksanakan 

tersentralisasi di Dinas 

Kesehatan dan masuk dalam 

DPA Dinas Kesehatan 

bersama-sama dengan 

anggaran kegiatan Dinas 

Kesehatan. Pelaksanaan 

pengelolaan pendapatan 

daerah dana kapitasi JKN 

yang dikelola oleh FKTP 

pemerintah kota Bitung 

dilaksanakan dengan 

mengacu pada regulasi yang 

mengatur mengenai 

pengelolaan keuangan daerah 

2 M. Faozi 

Kurniawan 

(2016) 

Pengelolaan dan 

pemanfaatan 

dana kapitasi 

(monitoring dan 

evaluasi jaminan 

kesehatan 

nasional di 

Indonesia). 

Jurnal kebijakan 

kesehatan 

Indonesia. 

Jurnal kebijakan 

kesehatan 

Indonesia. 

Objek: 384 FKTP 

yang terdiri dari 

puskesmas BLUD, 

puskesmas Non 

BLUD, klinik 

pratama dan dokter 

praktik perorangan 

Variabel: alokasi, 

pengelolaan, 

pemanfaatan 

Teknik analisis: 

menggunakan data 

primer dan data 

sekunder melalui 

instrument berupa 

kuisioner terbuka dan 

tertutup. 

Peningkatan utilisasi 

mengakibatkan rata-rata 

biaya kapitasi actual sangat 

rendah. Sehingga dibutuhkan 

peninjauan jumlah minimum 

atau maksimum peserta per 

jenis FKTP atau kapitasi 

POPB.  
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Fitri Indah 

Sari (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susianti 

(2018) 

 

Strategi 

optimalisasi 

pengelolaan 

dana kapitasi 

jaminan 

kesehatan 

nasional di 

kabupaten 

Bondowoso. 

Bisma Jurnal 

Bisnis Dan 

Manajemen. 

Jurnal bisnis dan 

manajemen  

Pengelolaan 

program 

bantuan 

operasional 

kesehatan 

Objek: dinas 

kesehatan dan 

puskesmas Grujugan, 

Kotakulon, 

Tegalampel, Taman 

Krocok, Pujer. 

Variable: skala likert 

 

 

 

 

 

Teknik analisis: 

analisis SWOT dan 

skala penilaian rating 

Objek: puskesmas 

kabupaten Buton 

Utara  

Strategi yang paling cocok 

untuk pengelolaan dana 

kapitasi pada kabupaten 

Bondowoso yaitu strategi 

peningkatan kerjasama dan 

koordinasi lintas sektor. 

 

 

 

 

 

 

 

Perencanaan pengelolaan 

dana BOK di kabupaten 

Kalisusu sudah sesuai dengan 

juknis, peraturan pemerintah, 

undang-undang dan 

peraturan daerah walaupun 
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(BOK) di 

Puskesmas 

Kulisusu 

kabupaten 

Buton Utara 

tahun 2017. 

Jurnal ilmiah 

mahasiswa 

kesehatan 

masyarakat. 

Teknik analisis: 

metode analisis 

dengan aspek 

perencanaan, 

pelaksanaan, 

pengawasan, 

pencatatan dan 

pelaporan. 

ada sedikit hambatan. 

Pelaksanaan pengelolaan 

dana BOK untuk masing-

masing programmer turun ke 

lapangan sesuai dengan 

prosedurnya. Pengawasan 

pengelolaan dana BOK 

dilakukan oleh masing-

masing programmer dan 

bendahara memantau laporan 

kegiatan puskesmas. 

Pencatatan dan pelaporan 

pengelolaan dana BOKtelah 

dilakukan setiap bulannya. 

 

B. Kajian Pustaka  

1. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) 

 BPJS merupakan badan hukum publik yang bertanggungjawab langsung 

kepada presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan program jaminan 

kesehatan yang berdasarkan aturan undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang 

sistem jaminan nasional dan undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan 

penyelenggara jaminan sosial. Jaminan sosial adalah perlindungan sosial untuk 

menjamin kesejahteraan masyakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan 

pekerjaan yang layak. BPJS dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan. 

Seluruh warga Negara Indonesia maupun Negara asing yang sudah bekerja di 

Indonesia minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS. 

BPJS dibagi menjadi dua yaitu BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. 

BPJS kesehatan merupakan penyelenggara jaminan kesehatan, program BPJS 

kesehatan ini diwajibkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sedangkan BPJS 

ketenagakerjaan merupakan penyelenggara program jaminan kecelakaan kerja, 
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jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. BPJS ketenagakerjaan 

hanya dimiliki oleh pekerja yang menerima upah. Pada tanggal 1 januari 2014 BPJS 

kesehatan menggatikan lembaga jaminan kesehatan yaitu ASKES, sedangkan pada 

tanggal 1 juli 2015 JAMSOSTEK diganti menjadi BPJS ketenagakerjaan. 

Setiap perusahaan wajib mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai anggota 

BPJS. Untuk masyarakat yang tidak bekerja juga wajib mendaftarkan diri dan 

keluarganya sebagai anggota BPJS. Semua anggota BPJS akan ditarik iuran 

berdasakan tingkatan yang diinginkan. Sedangkan untuk fakir miskin dan orang 

tidak mampu juga wajib untuk mendaftarkan dirinya sebagai anggota BPJS, tetapi 

besarnya iuran akan ditanggung oleh pemerintah melalui program bantuan iuran 

(PBI). Kemudian untuk yang membayar iuran jaminan kesehatan (Non PBI) 

meliputi : 

1. Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya  

 Pegawai negeri sipil 

 Anggota TNI/POLRI 

 Pejabat Negara 

 Pegawai pemerintah non pegawai negeri  

 Pegawai swasta 

2. Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya 

 Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri  

3. Bukan pekerja dan anggota keluarganya 

 Investor 
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 Pemberi kerja 

 Penerima pensiun yang terdiri dari PNS, TNI, POLRI, janda, duda, 

pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun.  

 Veteran  

 Perintis kemerdekaan  

 Bukan pekerja yang mampu membayar iuran  

Menurut (Kesehatan, 2015) Pendaftaran untuk menjadi anggota BPJS 

kesehatan dapat dilakukan secara kolektif atau perorangan di kantor cabang atau 

Kantor Layanan Operasional Kabupaten/Kota (KLOK) sesuai alamat domisili 

kelompok paguyupan/ kopersi/asosiasi/lembaga sosial. Dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

1. Foto copy E-KTP 2 lembar 

2. Foto copy KK 2 lembar 

3. Foto copy surat nikah 2 lembar 

4. Foto copy akta kelahiran (bagi yang belum mempunyai KTP) 2 lembar 

5. Foto copy buku rekening tabungan (BRI, BNI, MANDIRI) 2 lembar 

6. Pas foto berwarna 3x4 2 lembar  

a. Hak dan Kewajiban Peserta 

Masyarakat yang sudah mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS kesehatan 

memiliki hak mendapat kartu peserta sebagai identitas peserta untuk memperoleh 

layanan kesehatan, memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban 

serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan berlaku, mendapat 
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pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS 

kesehatan dan menyampaikan keluhan/pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau 

tertulis kepada BPJS kesehatan. 

Untuk kewajiban peserta BPJS yaitu mendaftarkan dirinya dan anggota 

keluarganya sebagai peserta BPJS kesehatan, membayar iuran, memberikan data 

dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap, melaporkan perubahan data 

dirinya dan anggota keluarganya, menjaga kartu peserta agar tidak rusak atau hilang 

atau dimanfaatkan oleh pihak lain, mentaati semua ketentuan dan tata cara 

pelayanan kesehatan. 

Sedangkan kewajiban untuk pemberi kerja yaitu mendaftarkan dirinya dan 

pekerjanya sebagai peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan, 

menghitung dan memungut iuran yang yang menjadi kewajiban peserta dari 

pekerjanya melalui pemotongan gaji/upah pekerja, membayar dan menyetor iuran 

menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS kesehatan, memberikan data diri, 

pekerjanya, dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar.  

Berdasarkan (Indonesia, 2015) jumlah iuran untuk pekerja penerima upah 

akan dipotong sebesar 5% dari gaji atau upah yang diterima. Dengan ketentuan 3% 

dibayarkan oleh perusahaan dan 2% dibayar oleh peserta. Namun mulai 1 juli 2015 

ketentuan tersebut diubah menjadi 4% dibayarkan oleh pemberi upah dan 1% akan 

dibayarkan oleh peserta. Sedangkan untuk peserta pekerja bukan penerima ataupun 

bukan pekerja membayarkan iuran sebesar kemampuan dan kebutuhannya, yaitu 

dengan fasilitas sebagai berikut : 
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1. Kelas 1 dikenai iuran sebesar Rp. 80.000 per orang/ bulan  

2. Kelas 2 dikenai iuran sebesar Rp. 51.000 per orang/ bulan  

3. Kelas 3 dikenai iuran sebesar Rp. 25.500 per orang/ bulan  

Menurut Kulo (2014)Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk peningkatan 

pelayanan, peningkatan mutu, mendorong efisiensi tidak memberikan reword 

kepada provider yang melakukan over treathment, under treathment maupun 

adverse event. Peserta pekerja wajib membayarkan iuran paling lambar tanggal 10 

setiap bulan dan apabila tanggal jatuh tempo merupakan hari libur maka dapat 

dibayarkan pada hari kerja. Sedangkan peserta bukan pekerja wajib membayarkan 

iuran per bulan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya kepada BPJS kesehatan.  

BPJS kesehatan akan menghitung iuran berdasarkan gaji atau upah yang 

diterima, sedangkan jika terjadi kelebihan atau kekurangan maka akan 

diberitahukan kepada pemberi kerja atau peserta secara tertulis selambat-lambatnya 

14 hari setelah diterimanya iuran. Kelebihan atau kekurangan iuran akan 

diperhitungkan dengan bulan berikutnya.  

Hak kelas rawat inap di fasilitas kesehatan tingkat lanjut  

1) Ruang perawatan kelas III bagi: 

a) Peserta PBI jaminan kesehatan 

b) Peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja dengan 

iuran untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III. 

2) Ruang perawatan kelas II bagi: 

a) PNS dan penerima pensiun pegawai  
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b) Negeri sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota 

keluarganya  

c) Anggota TNI/POLRI dan penerima pensiun anggota TNI /POLRI yang 

setar PNS golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota 

keluarganya 

d) Peserta pekerja penerima upah dan pegawai pemerintah non pegawai 

negeri dengan gaji atau upah sampai dengan 1,5 (satu setengah) kali 

penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan satu anak, 

beserta anggota keluarganya  

e) Peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja dengan 

iuran untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II. 

3) Ruang perawatan kelas I bagi: 

a) Pejabat Negara dan anggota keluarganya 

b) PNS dan penerima pensiun PNS golongan ruang III dan golongan ruang 

IV beserta anggota keluarganya 

c) Anggota TNI/POLRI dan penerima pensiun TNI/POLRI yeng setara 

PNS golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota 

keluarganya 

d) Veteran dan perintis kemerdekaan beserta anggota keluarganya 

e) Janda, duda, anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu dari veteran atau 

perintis kemerdekaan  

f) Peserta pekerja penerima upah bulanan dan pegawai pemerintah non 

pegawai negeri dengan gaji atau upah diatas satu setengah sampai dua 
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kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan satu anak, 

beserta anggota keluarganya 

g) Peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja dengan 

iuran untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I. 

b.  Sanksi 

 Menurut (Indonesia, 2011) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan 

yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan serta 

pengenaan sanksi administratif bagi pemberi kerja atau perseorangan yang tidak 

melaksanakan kewajibannya dalam system jaminan sosial. Sanksi atas 

ketidakpatuhan pendaftaran bagi pemberi kerja berupa teguran tertulis paling 

banyak dua kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama sepuluh hari kerja, 

pengenaan sanksi denda sebesar 0,1% diberikan untuk jangka waktu paling lama 

30 hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran tertulis kedua, tidak mendapat 

pelayanan public tertentu. Sedangkan untuk sanksi atas kewajiban pembayaran 

iuran yaitu berupa sanksi administratif dengan pengenaan denda atas keterlambatan 

pembayaran sebesar 2% dari iuran yang harus dibayarkan oleh peserta dan pemberi 

kerja selainpenyelenggara Negara kepada BPJS kesehatan. Kemudian untuk sanksi 

penghentian pelayanan kesehatan untuk peserta pekerja penerima upah jika terjadi 

keterlambatan membayarkan iuran lebih dari tiga bulan maka  pelayanan kesehatan 

akan dihentikan sementara. Bagi peserta pekerja bukan penerima upah jika terjadi 

keterlambatan dalam membayarkan iuran lebih dari enam bulan maka pelayanan 

kesehatan akan dihentikan sementara. Sanksi pidana berdasarkan ketentuan pasal 

55 undang-undang nomor 24 tahun 2011, pemberi kerja yang tidak melaksanakan 
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kewajiban sebagaimana pasal 19 UU No. 24 tahun 2011 ayat 1 dan 2, dipidana 

dengan penjara paling lama delapan tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 

1.000.000.000,- 

2. Kapitasi 

Kapitasi berasal dari kata “kapita” yang berarti “kepala”. Dalam hal ini, 

kepala merupakan peserta, orang atau anggota. Maka sistem kapitasi merupakan 

cara perhitungan berdasarakan jumlah kepala yang terikat dalam kelompok tertentu. 

Kapitasi merupakan suatu metode pembayaran dalam pelayanan kesehatan. 

Penyedia layanan akan dibayar dalam jumlah tetap per pasien tanpa memperhatikan 

jumlah atau sifat layanan yang sebenarnya telah dilakukan.  

Metode kapitasi ini secara umum telah diterima diberbagai belahan dunia 

terutama dalam bidang kesehatan, sehingga dapat diakui sebagai suatu sistem yang 

bersifat universal. Di Indonesia sistem kapitasi ini mulai dikenal sejak adanya BPJS 

Kesehatan yang menerapkan pola pembayaran tersebut. Metode pembayaran ini 

khusus dilakukan dari BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama 

sekitar tahun 2016 dengan nama Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen 

Pelayanan.  

Kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan merupakan penyesuaian 

besaran tarif kapitasi berdasarkan hasil penilaian pencapaian indikator pelayanan 

kesehatan perseorangan yang disepakati berupa komitmen pelayanan fasilitas 

kesehatan tongkat pertama dalam rangka peningkatan mutu pelayanan.  

Sistem kapitasi merupakan pembayaran yang dilakukan oleh suatu lembaga 

atas jasa pelayanan yang diberikan kepada anggota lembaga tersebut, yaitu dengan 
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membayar di muka sejumlah dana sebesar perkalian anggota dengan satuan biaya 

tertentu.  

 Jenis-jenis kapitasi: 

1. Penuh/total : rawat jalan sampai rawat inap. 

2. Sebagian : rawat jalan saja, rawat inap saja, hanya jasa pelayanan tanpa obat, 

dll. 

3. Risk adjustment capitation : berbasis umur, risiko sakit, geografi. 

 Manfaat kapitasi 

1. Ada jaminan tersedianya anggaran untuk pelayanan kesehatan yang akan 

diberikan. 

2. Ada dorongan untuk merangsang perencanaan yang baik dalam pelayanan 

kesehatan. 

3. Dana Kapitasi  

Dana kapitasi merupakan besaran dana yang dibayarkan oleh BPJS per bulan 

kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar jumlah peserta BPJS 

yang terdaftar di FKTP tersebut tanpa memperhitungkan jenis pelayanan kesehatan 

yang diberikan. Sumber dana kapitasi tersebut diperoleh dari hasil pengelolaan dan 

pengembagan dana iuran BPJS. Dana kapitasi akan digunakan sebagai operasional 

puskesmas, pembayaran gaji karyawan, obat dan sarana prasarana puskesmas. 

menurut (Hasan dan Adisasmito, 2017) besaran dana yang dikeluarkan oleh BPJS 

kesehatan dan Dinas Kesehatan ditentukan melalui mekanisme seleksi dan 

kredensial yang mengacu pada peraturan BPJS kesehatan nomor 2 tahun 2015 

tentang norma penetapan besaran kapitasi dan pembayaran kapitasi bebasis 



17 
 

pemenuhan komitmen pelayanan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.  Dana 

kapitasi bermanfaat untuk peningkatan derajat kesehatan secara menyeluruh. Hal 

ini sejalan dengan teori keadilan yang disampaikan oleh Mill dikutip oleh Lebacqz 

(1986) oleh Mokodompit et al. (2017) “Keadian bagi Mill mensyaratkan aturan – 

aturan yang ditetapkan menjadi kebaikan masyarakat demi menjamin pemenuhan 

kewajiban – kewajiban tertentu yang keras dan demi melindungi hak – hak 

individu”. 

Menurut (Indonesia, 2015) tentang standart tarif dana kapitasi setiap Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ditetapkan sebagai berikut: 

a. Puskesmas atau fasilitas kesehatan yang setara sebesar Rp.3.000,00 (tiga 

ribu rupiah) sampai dengan Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah);  

b. Rumah sakit Kelas D Pratama, klinik pratama, praktik dokter, atau fasilitas 

kesehatan yang setara sebesar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) sampai 

dengan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan  

c. Praktik perorangan dokter gigi sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah). 

Pengelolaan dana kapitasi merupakan tata cara perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan, pencatatan dan pelaporan yang diterima setiap FKTP kepada BPJS 

Kesehatan Pengelolaan dana kapitasi berbeda dengan pengelolaan saat jaminan 

sosial kesehatan masih berbentuk Jamkesmas. Dana jamkesmas disalurkan 

langsung kepada rekening penampung khusus yang dikelola oleh koordinator 

program Jamkesmas di daerah. Kemudian pembayaran dana Jamkesmas kepada 

puskesmas berdasarkan dari klaim yang diajukan oleh masing-masing puskesmas. 
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Sedangkan untuk BPJS akan dibayarkan kepada FKTP per bulannya tanpa melihat 

peserta BPJS yang jatuh sakit. Menurut (Kurniawan et al., 2016) FKTP yang 

bekerjasama dengan JKN menerima dana kapitasi di masing-masing rekening 

paling lambat tanggal 15 setiap bulannya.  

Dana kapitasi yang akan digunakan untuk rencana pendapatan dan belanja 

puskesmas harus dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas 

Kesehatan. RKA tersebut mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di klinik dan 

besaran kapitasi JKN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Ketentuan mekanisme penganggaran dana kapitasi JKN yang diatur dalam Perpres 

32 Tahun 2014 sejalan dengan ketentuan Pasal 90-99 Permendagri nomor 13 tahun 

2006. Menurut (Sholihin et al., 2016) dana kapitasi yang diterima FKTP milik 

pemerintah yang belum bersifat BLUD dapat digunakan secara langsung. Sistem 

pembayaran dilakukan dimuka dengan konsekuensi pelayanan kesehatan sebelum 

peserta BPJS jatuh sakit.  

Dana kapitasi dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan, dan 

biaya operasionalnya. Jasa pelayanan kesehatan meliputi tenaga kesehatan dan 

tenaga non kesehatan. Sedangkan biaya operasionalnya meliputi biaya obat, alat 

kesehatan, bahan medis habis pakai, dan dukungan biaya operasional lainnya. 

Besaran alokasi pemanfaatan dana kapitasi JKN yang diterima oleh puskesmas dari 

BPJS ditetapkan setiap tahun dengan keputusan kepala dinas kesehatan dengan 

mempertimbangkan kebutuhan operasionalnya.  
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Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan menteri ini dilakukan oleh 

Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Kepala FKTP secara 

berjenjang dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah 

Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) 

Perencanaan merupakan cara untuk mengantisipasi masa yang akan datang 

berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Perencanaan kerja sangat penting dilakukan 

oleh organisasi karena perencanaan yang akan menentukan sukses tidaknya 

program pelayanan. Tetapi disisi lain perencanaan bisa sukses tergantung dari 

kualitas perencanaan tersebut yang mencakup kriteria perencanaan, fungsi, dan 

dampak yang akan ditimbulkan. Kualitas perencanaan juga membutuhkan prosedur 

bagi pelaksanaannya dan dilakukan sesuai standar kualitas perencanaan.   

 Menurut Bastian (2010) mengatakan bahwa perencanaan dibagi menjadi dua, 

yaitu perencanaan sektoral dan perencanaan nasional/regional. Perencanaan 

sektoral merupakan perencanaan yang dilakukan menggunakan pendekatan sektor 

yang merupakan kumpulan dari kegiatan atau program yang mempunyai 

karakteristik dan tujuan yang sama. Perencanaan nasional/regional merupakan 

perencanaan yang menekankan pada aspek lokasi yang akan dilakukannya suatu 

kegiatan.  

 Menurut jenisnya rencana dibagi menjadi dua, yaitu rencana strategik dan 

rencana operasional. Rencana strategik merupakan rencana jangka panjang yang 

merupakan proses dari pengambilan keputusan jangka panjang dan strategi yang 
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akan dijalankan untuk mencapai tujuan organisasi. Rencana strategi terdiri dari visi, 

misi, isu-isu strategi, dan strategi. Sedangkan untuk rencana operasional adalah 

rencana untuk menjalankan tujuan organisasi secara rinci dalam menjalankan 

rencana strategik. Rencana operaisonal terdiri dari rencana sekali pakai (single use 

plan) yaitu rencana yang setelah mencapai tujuan tertentu akan segera dibubarkan. 

Dan rencana permanen (standing plan) yaitu rencana yang sudah distandarisasi 

untuk menghadapi situati berulangkali yang dapat diramal sebelumnya.  

Perencanaan terdiri dari empat tahapan, yaitu: 

1. Penyusunan rencana  

2. Penetapan rencana 

3. Pengendalian pelaksanaan rencana 

4. Evaluasi pelaksanaan rencana 

Perencanaan memiliki lima langkah utama, yaitu: 

1. Menetapkan tujuan dasar 

2. Melakukan studi dan analisis tentang daerah yang bersangkutan  

3. Menentukan rencana atau persiapan kebijakan  

4. Implementasi dan pengaruh  

5. Pemantauan dan umpan balik  

Menurut Bastian (2008) anggaran pelaksanaan merupakan bagian dari 

perencanaan yang tidak kalah penting karena untuk mengungkapkan apa yang akan 

dilakukan dimasa yang akan datang. Anggaran pelaksanaan terdiri dari tiga 

komponen, yaitu: penerimaan, biaya dan pengeluaran, dan pengukuran hasil.  Jenis 
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anggaran publik yaitu anggaran Negara dan daerah/APBN/APBD, dan rencana 

kegiatan dan anggaran perusahaan (RKAP) yang merupakan usaha setiap 

BUMN/BUMD dan badan hukum public atau gabungan publik privat. Beberapa 

fungsi anggaran antara lain yaitu anggaran merupakan hasil akhir dari proses 

penyusunan rencana kerja, anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja, anggaran 

merupakan instrument politik dan kebijakan fiskal. Tujuan dari anggaran yaitu 

sebagai alat akuntabilitas, alat manajemen dan isntrumen kebijakan ekonomi. 

Prinsip anggaran publik yaitu demokratis, adil, transparan, bermoral tinggi, berhati-

hati dan akuntabel. 

Anggaran dilaksanakan oleh badan hukum yang dilakukan atau ditetapkan 

secara tertulis atau berbentuk dokumen sehingga mempunyai kekuatan hukum yang 

mengikat. Dokumen anggaran paling sedikit mencakup pendapatan, belanja, arus 

kas serta jumlah dan kualitas jasa atau barang yang akan dihasilkan oleh badan 

layanan umum. Badan layanan umum dapat melakukan pengeluaran paling tinggi 

sebesar realisasi anggaran tahun lalu. Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah 

disahkah oleh menteri keuangan akan menjadi lampiran perjanjian kinerja yang 

ditandatangani oleh menteri, pimpinan lembaga nonkementrian, atau pemimpin 

lembaga negara dengan pimpinan badan layanan umum tersebut.  

a. Pendapatan Dan Belanja  

Pendapatan merupakan penghasilan yang timbul dari aktivitas-aktivitas suatu 

organisasi. Aktivitas yang timbul antara lain penjualan barang atau jasa, sewa, 

bunga, deviden, dan royalti. Pendapatan berbeda dengan penerimaan kas. 
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Pendapatan ditimbulkan dari aktivitas operasi organisasi yang mengakibatkan 

kenaikan ekuitas, sedangkan penerimaan kas ditimbulkan dari pemilikan aktiva dan 

pendanaan suatu organisasi dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas. Menurut 

(Yulianto dan Nadjib, 2017) sumber dana untuk setiap instansi didapat dari 

berbagai macam sumber. Puskesmas mendapat dana dari APBN, APBD dan 

sumber dana lainnya. Sedangkan untuk klinik pratama sumber dana berasal dari 

dana kapitasi, pelayanan langsung pasien umum, dan sumber pendapatan lainnya. 

Pendapatan Asli Daerah hanya bersumber dari ekonomi asli daerah. Menurut 

(Bastian, 2003) Pendapatan Asli Daerah diklasifikasikan menjadi empat jenis 

pendapatan yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan daerah dan 

hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya, dan pendapatan asli daerah lainnya 

yang bukan berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan laba usaha daerah. 

  Dana perimbangan merupakan semua pendapatan yang berasal dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara yang diberikan untuk daerah dan akan digunakan 

untuk operasional daerah tersebut. Dana perimbangan dibagi menjadi beberapa 

kelompok yaitu: bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum 

(DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana perimbangan yang berasal dari propinsi. 

Suatu organisasi dalam menjalankan kegiatannya memerlukan pembiayaan 

berupa belanja yang terdiri dari unsur biaya yang telah dituangkan dalam rencana 

kerja dan anggaran. Biaya merupakan sumber ekonomi yang harus dikeluarkan 

demi kelangsungan kegiatan yang dijalankan. Jenis belanja administrasi dan umum 

antara lain belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan dinas, dan belanja 
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pemeliharaan. Selain itu ada belanja operasi, pemeliharan sarana dan prasarana 

publik, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tak tersangka.  

Belanja adalah jenis biaya yang akan mengurangi jumlah saldo kas maupun 

uang organisasi yang berada di bank. Beban bisa berupa non kas karena adanya 

penyusutan, amortisasi, penyisihan atau cadangan, penyisihan per persediaan 

maupun pemanfaatan persediaan itu sendiri.  

 

b. Realisasi Anggaran  

Realisasi anggaran mencakup semua aspek-aspek yang dibutuhkan dalam 

melaksanakan anggaran. Tujuan realisasi anggaran yaitu untuk mengembangkan 

produk dan kualitas layanan yang diberikan kepada publik. Kesimpulan hasil dari 

realisasi anggaran diperoleh pada saat semua kegiatan telah selesai dilaksanakan, 

dikembangkan, diuji, diterima, dan dialihkan sebagai kinerja organisasi. Unsur-

unsur dalam menentukan kualitas realisasi anggaran publik yaitu: 

 Pengembangan kasus usaha  

 Menentukan prioritas 

 Menyediakan pembenaran biaya 

 Menemukan manfaat 

 Mengukur kinerja untuk perbaikan yang sedang berlangsung 

Proses realisasi anggaran akan menghasilkan outcome dokumen pelaksanaan 

anggaran publik. Karakteristik kualitatif dari hasil pelaksanaan anggaran yaitu 
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dapat dipahami dan terandalkan. Informasi pelaksanaan anggaran harus dapat 

diarahkan pada kebutuhan publik yang tidak bergantung pada kebutuhan pihak 

tertentu. 

5. Puskesmas 

 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah salah satu sarana pelayanan 

kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia. Puskesmas adalah unit 

pelaksana teknis dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan 

pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Jika ditinjau dari sistem pelayanan 

kesehatan di Indonesia, maka peranan dan kedudukan puskesmas adalah sebagai 

ujung tombak sistem pelayanan kcsehatan di Indonesia. Sebagai sarana pelayanan 

kesehatan terdepan di Indonesia, maka Puskesmas bertanggungjawab dalam 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat, juga bertanggung jawab 

dalam menyelenggarakan pelayanan kedokteran. 

a. Kegiatan Pokok Puskesmas 

Sesuai dengan kemampuan tenaga maupun fasilitas yang berbeda-beda, maka 

kegiatan pokok yang dapat dilaksanakan oleh sebuah puskesmas akan berbeda pula. 

Namun demikian kegiatan pokok Puskesmas yang seharusnya dilaksanakan adalah 

sebagai berikut : KIA, Keluarga Berencana, Usaha Perbaikan Gizi, Kesehatan 

Lingkungan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular, Pengobatan 

termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, penyuluhan Kesehatan Masyarakat, 

Kesehatan Sekolah, Kesehatan Olah Raga, Perawatan Kesehatan Masyarakat, 

Kesehatan dan keselamatan Kerja, Kesehatan Gigi dan Mulut, Kesehatan Jiwa, 
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Kesehatan Mata, Laboratorium Sederhana, Pencatatan Laporan dalam rangka 

Sistem Informasi Kesehatan, Kesehatan Usia Lanjut dan Pcmbinaan Pengohatan 

Tradisional. 

b. Fungsi Puskesmas 

Puskesmas diharapkan dapat bertindak sebagai motivator, fasilitator dan turut 

serta memantau terselenggaranya proses pembangunan di wilayah kerjanya agar 

berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Hasil yang 

diharapkan dalam menjalankan fungsi ini antara lain adalah terselenggaranya 

pembangunan di luar bidang kesehatan yang mendukung terciptanya lingkungan 

dan perilaku sehat. Upaya pelayanan yang diselenggarakan meliputi : 

1. Pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih mengutamakan pelayanan 

promotif dan preventif, dengan kelompok masyarakat serta sebagian besar 

diselenggarakan bersama masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah 

kerja puskesmas. 

2. Pelayanan medik dasar yang lebih mengutamakan pelayanan,kuratif dan 

rehabilitatif dengan pendekatan individu dan keluarga pada umumnya 

melalui upaya rawat jalan dan rujukan ( Depkes RI, 2007). 

Fungsi dari Puskesmas adalah: 

1. Sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.  

2. Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka 

kemampuan untuk hidup sehat.  
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3. Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan masyarakat di 

wilayah kerjanya.  

c. Jangkauan Pelayanan Puskesmas 

Sesuai dengan keadaan geografi, luas wilayah, sarana perhubungan, dan 

kepadatan penduduk dalam wilayah kerja Puskesmas. Agar jangkauan pelayanan 

Puskesmas lebih merata dan meluas, Puskesmas perlu ditunjang dengan Puskesmas 

pembantu, penempatan bidan di desa yang belum terjangkau oleh pelayanan yang 

ada, dan Puskesmas keliling. Disamping itu pergerakkan peran serta masyarakat 

untuk mengelola posyandu.  

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang 

Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan 

Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama Milik Pemerintah Daerah menyatakan bahwa: 

Pasal 3 (Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN)  

(1) Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk:  

a. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan;   

b. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.   

(2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-

kurangnya 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi. 
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(3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan 

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 

selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk 

pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Daerah atas usulan 

Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan 

mempertimbangkan:  

a. Tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah;  

b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai 

target kinerja di bidang pelayanan kesehatan;  

c. Kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. 

Pasal 4 (Jasa Pelayanan Kesehatan) 

(1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dimanfaatkan untuk 

pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non 

kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.  

(2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja, dan pegawai tidak tetap, yang ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  
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(3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga 

non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

mempertimbangkan variabel:  

a. Jenis ketenagaan dan/atau jabatan;  

b.  Kehadiran.   

(4) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf a, dinilai sebagai berikut:   

a. Tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);   

b. Tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 

100 (seratus);   

c. Tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh); 

d. Tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);   

e. Tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, 

diberi nilai 50 (lima puluh);  

f. Tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima). 

(5) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas 

administratif, diberi nilai sebagai berikut:  

a. Tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas 

sebagai kepala FKTP;    

b. Tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas 

sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN;  
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c. Tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas 

sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan 

keuangan. 

(6) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas sebagai 

penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 

(sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.  

(7) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memiliki masa 

kerja: 

a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 

5 (lima);  

b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan 

nilai 10 (sepuluh);   

c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi 

tambahan nilai 15 (lima belas);   

d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, 

diberi tambahan nilai 20 (dua puluh);  

e. Lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua 

puluh lima).  

(8) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai 

sebagai berikut:   

a. Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari;  

b. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi 

sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin. 
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(9) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat 

yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai 

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a.  

(10) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan 

dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai 

berikut:  

Formula perhitungan pembagian jaspel dana kapitasi di FKTP PEMDA

 

Pasal 5 (Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan) 

(1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional 

pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) 

dimanfaatkan untuk:  

a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan  

b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya 

(2) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:  

a. Belanja barang operasional, terdiri atas:  

1. Pelayanan kesehatan dalam gedung;  
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2. Pelayanan kesehatan luar gedung;   

3. Operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;  

4. Bahan cetak atau alat tulis kantor;  

5. Administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;  

6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau  

7. Pemeliharaan sarana dan prasarana.   

b. Belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(3) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pengadaan 

barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan 

kesehatan lainnya dapat dilakukan oleh SKPD dinas kesehatan 

kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan 

ketersediaan yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. 

(5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berpedoman pada 

formularium nasional.  

(6) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak 

tercantum dalam formularium nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5), dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal 

terstandar dan fitofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan Kepala Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota.  

Pasal 7 (Pemanfaatan Sisa Dana Kapitasi) 
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(1) Pendapatan Dana Kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun 

anggaran berkenaan, sisa Dana Kapitasi dimanfaatkan untuk tahun anggaran 

berikutnya.  

(2) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal 

dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka 

pemanfatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional 

pelayanan kesehatan.  

(3) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal 

dari dana jasa pelayanan kesehatan maka pemanfatannya hanya dapat 

digunakan untuk jasa pelayanan. 

 

  


