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Abstrak 
Menindak lanjuti Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2013 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 43 ayat (1) 
huruf a dalam rangka menjamin kendali mutu dan biaya 
dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2016, 
Menteri Kesehatan selaku penanggung jawab eksekutif 
membentuk Dewan Pertimbangan Klinis (clinical 
advisory board) melalui Keputusan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 
HK.02.02/MENKES/151/2016. Dua fungsi utama DPK 
ialah upaya penguatan sistem dalam penyelenggaraan 
Jaminan Kesehatan Nasional dan penyelesaian 
sengketa klinis tripartit antara health provider – pasien 
dan BPJS (berdasarkan pasal 26 ayat 3 Perpres 
tersebut). DPK memberikan rekomendasi hasil putusan 
kasus kepada Menteri Kesehatan, mendorong dibentuk 
dan digunakannya Clinical Pathway oleh dokter dan 
fasilitas pelayanan kesehatan yang didasarkan pada 
Panduan Praktik Klinis dan Pedoman Nasional 
Pelayanan Kedokteran yang dibuat organisasi profesi. 
Dalam setahun, DPK berhasil memutuskan 6 kasus, 
minimal menghemat Rp. 83,5 Milyar/tahun dari kasus, 
melancarkan terhalangnya putusan Dewan 
Pertimbangan Medis selama ini yang dikoordinasikan 
oleh BPJS. Pendekatan imparsial independen sebagai 
ruh spesialis forensik dan medikolegal dan kemampuan 
mengungkap secara etikolegal penyimpangan indikasi 
medis/terapi sebagai pangkal error, waste, abuse dan 
berlanjut ke fraud sistem pembiayaan JKN merupakan 
kompetensi inti anggota DPK dan juga TPK yang 
sedang dalam pembentukan di setiap propinsi dibantu 
tim sekretariat Dinas Kesehatan setempat. Ke depan, 
DPK bersama BPJS akan memperkuat fungsi penentu 
kondisi khusus untuk mengecualikan obat/alkes di luar 
INA-CBG’s dan jalur klaim terpisah dalam rangka 
keselamatan pasien JKN (berdasarkan pasal 27 ayat 3 
Perpres tersebut).  
 
Kata kunci: pertimbangan klinis, jaminan kesehatan 
nasional, mediko-etikolegal, imparsial independen 
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PENDAHULUAN  
 Dalam kehidupan modern seperti saat 
ini, ilmu pengetahuan dan teknologi 
berkembang pesat secara eksponensial, 
termasuk bidang ilmu kedokteran dan 
pelayanan kesehatan. Teknologi informasi dan 
komunikasi di era digital dan globalisasi 
menciptakan banyak perubahan sosial. 
Penggunaan teknologi tersebut di pelbagai 
bidang kehidupan akan secara bermakna 
mengubah perilaku masyarakat. Demikian 
pula dengan kejahatan sebagai perilaku yang 
dianggap merugikan masyarakat, mengalami 
perluasan maupun peningkatan (diversifikasi) 
baik mutu maupun kuantitasnya, termasuk 
dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) yang dimulai awal tahun 2015. 
JKN yang secara bertahap dikembangkan dan 
diperkuat satu sistem pelayanan kesehatan 
dengan tekad pada tahun 2019 seluruh 
penduduk Indonesia akan dicakup program 
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) selain 
memiliki dimensi kemanfaatan dan kebaikan, 
tidak terbebas dari dimensi kejahatan. 
Implementasi program nasional ini 
berdasarkan UU No. 40 Tahun 2009 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS) yang ditindaklanjuti oleh 
Pemerintah tidak terbebas dari potensi 
kejahatan sebagai faktor penyerta dari para 
aktor yang terlibat. Demikian pula 
pelaksanaan JKN yang didasarkan 
padaPeraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
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2013 tentang Jaminan Kesehatan, Menteri 
Kesehatan sebagai penjamin kendali mutu 
dan kendali biaya penyelenggaraan JKN 
berupaya untuk mewujudkan Indonesia 
sebagai negara kesejahteraan dalam bidang 
kesehatan. Konstelasi pelayanan kesehatan 
era JKN pada dasarnya terdiri atas interaksi 
tiga pihak, yakni:(1) BPJS, (2) pemberi 
pelayanan kesehatan yang mencakup fasilitas 
pelayanan kesehatan beserta tenaga 
kesehatannya dan (3) pasien sebagai bagian 
dari masyarakat. Konstelasi “tripartit”/tiga 
pihak dan dinamika interaksi para pihak 
sebagai “bangunan baru” tak bebas dari 
potensi kejahatan yang menyertainya. Bentuk 
dan jenis kejahatan yang menyertainya 
merupakan suatu penerapan pengabdian baru 
bagi dokter spesialis ilmu kedokteran forensik 
dan medikolegal yang selama ini memiliki 
kemampuan analisis mediko-etikolegal dan 
ekspertis/pendapat ahli dalam pembuktian 
forensik dari kasus kejahatan yang mengenai 
tubuh manusia.     
 
Fungsi Dewan Pertimbangan Klinis 
 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2013 tentang Jaminan Kesehatan pasal 43 
ayat (1) huruf a ditindaklanjuti Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pertimbangan Klinis dan Keputusan 
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
HK.02.02/MENKES/151/2016. Ketentuan 
perundang-undangan tersebut menegaskan 
fungsi Dewan Pertimbangan Klinis (DPK atau 
clinical advisory board) yang dijalankan para 
anggotanya di tingkat nasional. Dua fungsi 
utama DPK ialah upaya penguatan sistem 
dalam penyelenggaraan JKN dan penyelesaian 
sengketa klinis“tripartit” sebagaimana 
dimaksudpasal 26 ayat 3 Perpres tersebut. 
 Dalam penguatan sistem, DPK bersama 
BPJS dapat merekomendasikan suatu kondisi 

khusus obat/alat kesehatan maupun jalur 
klaim terpisah di luar skema INA-CBG’s dalam 
pengaturan tersendiri dalam rangka upaya 
kendali mutu – kendali biaya, sepanjang 
dalam rangka  keselamatan pasien JKN.  
 Dalam fungsi penyelesaian sengketa 
klinis, DPK memberikan rekomendasi hasil 
putusan kasus kepada Menteri Kesehatan 
untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya, 
terutama bila kasus tersebut berdampak 
nasional khususnya yang tinggi biaya. Fungsi 
lain DPK ialah mendorong dibentuk dan 
digunakannya Clinical Pathway (CP) oleh 
dokter dan fasilitas pelayanan kesehatan 
berdasarkan sumberdaya yang telah dipakai 
dalam penanganan pasien sesuai 
kebutuhannya. CP didasarkan pada Panduan 
Praktik Klinis (PPK) yang wajib dibuat 
pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan 
Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran 
(PNPK) yang dibuat organisasi profesi. CP, 
sebagai “rekam medik plus”, artinya sebagai 
barang bukti, secara mediko-etikolegal 
merupakan sumber acuan utama 
penyelesaian sengketa yang sifatnya teknis 
dan operasional berdasarkan keputusan klinis 
yang tepat pada penanganan pasien di 
klinik/rumah sakit.  
 CP merupakan hasil interaksi khas 
antara turunan PPK yang utamanya 
berasaskan evidence-based medicine (EBM) 
dengan keunikan konteks pasien dari 
interpretasi dinamika “kebutuhan pasien – 
kepentingan terbaik pasien” berbasis value-
based medicine (VBM), yang dimungkinkan 
diterapkannya wewanti (disclaimer) dokter 
klinisi. Kekurangpahaman klinisi terhadap 
kaidah dasar bioetika (KDB) dengan 
ketrampilan penerapan prinsip prima facie-
nya yang sering menjadi penentu keputusan 
klinis membuat mereka enggan membuat CP 
dengan baik, tepat dan rapi. CP yang dilandasi 
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keputusan klinis mengandung KDB akan 
memudahkan klinisi mengatasi dilema kendali 
mutu – kendali biaya kasus yang ditanganinya. 
CP demikian dengan sendirinya memperkecil 
kejadian “lintasan menuju fraud” yang 
merupakan kejahatan terorganisasikan antara 
profesional dan korporasi, suatu varian dari 
bentuk dan jenis kejahatan kerah putih. 
Lintasan menuju fraud bila ditinjau dari kadar 
penyimpangan perilaku pemberi pelayanan 
kesehatan yang terdiri dari rantai alur yang 
dimulai dari tahap error  waste  abuse  
fraud. Error sebagai pangkal penyimpangan 
awal terjadi karena ketidak-tahuan penulisan 
keliru koding tanpa disertai niat jahat. 
Khususnya oleh interpretasi koder yang bukan 
dokter, menafsirkan diagnosis dokter yang 
tidak sesuai dengan ICD-10. Waste terjadi 
inefisiensi (awal gagalnya kendali biaya) 
karena pemberian pelayanan yang tidak 
perlu/tidak sesuai dengan ICD-9 CM, karena 
koding sebelumnya salah. Sedangkan abuse, 
ada aktor yang melihat kesempatan untuk 
menyimpangi aturan (misalnya beda tarif 
antara rawat jalan dengan rawat inap) 
sehingga melakukan tindakan upcoding. Juga 
memulangkan pasien sebelum waktunya 
karena paket manfaat masa perawatannya 
tidak akan dibayar pihak BPJS kemudian 
(bloody discharge).1 Selain itu juga rumah 
sakit hanya akan menerima pasien JKN yang 
kaya dengan perlakuan lebih nyaman setelah 
membayar premi tambahan atau tidak 
memberi insentif kepada pasien JKN penerima 
bantuan iuran (dikenal sebagai cream 
skimming).  Abuse dalam bentuk tidak-
tepatan tagihan pada umumnya dilakukan 
secara bersama-sama beberapa aktor 
pemberi pelayanan kesehatan masih 
berdasarkan pelayanan sesungguhnya. 
Sedangkan fraud merupakan tahapan akhir 
yang dilakukan bersama-sama secara sengaja 

untuk mengelabui pihak lainnya. Fraud dapat 
dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.   
 Klinisi sebagai dokter penanggung jawab 
pelayanan (DPJP) beserta tenaga kesehatan 
lain sebagai mitranya dalam penanganan 
medis  yang berpusat ke diri pasien. Klinisi 
yang profesional membingkai suatu 
kemampuan interkolaborasi, bertekad 
semaksimal mungkin membuat CP setiap 
pasien JKN yang ditanganinya sebagai wujud 
perilaku trias tanggungjawab profesi yakni 
responsibilitas, akuntabilitas dan liabilitas. 
Trias tanggungjawab disebut juga 
tanggungjawab etikolegal karena mencakup 
sekaligus alur dengan urutan tanggungjawab 
etis, disiplin dan hukum.  
 
Identifikasi Peran Dokter Spesialis Forensik 
dan Medikolegal. 
 Dokter spesialis forensik dan 
medikolegal berkompeten melakukan 
pengumpulan dan pendokumentasian benda 
bukti medis untuk disimpulkan dalam 
kesimpulan visum et repertum. Analisis 
mediko-etikolegal dalam kurikulum 
pendidikan diasah ketika menganalisis kasus 
pelanggaran etika dan hukum kedokteran. 
Kemampuan analisis kausalitas kompleks dari 
medik ke hukum dan sebaliknya dari kasus 
forensik yang ditanganinya, baik yang tertulis 
atau yang kemudian dijadikan kesaksian ahli 
serta pelatihan moot court persidangan etik 
dan disiplin kedokteran dalam kurikulumnya 
akan menajamkan kemampuan penyelesaian 
sengketa klinis. Fungsinya sebagai “amicus 
curiae” (sahabat pengadilan) dan obyektifitas 
keilmuannya menempatkan posisinya sebagai 
pihak imparsial independen. Dalam sengketa 
klinis, yang hampir semua menyidangkan 
masalah obat dan alat kesehatan, posisi 
spesialis forensik dan medikolegal tidak 
memiliki konflik kepetingan. Hal-hal di atas 
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menjadikan profesi spesialis tersebut lebih 
cepat memahami prosedural sidang 
kemahkamahan, penulisan putusan 
sebagaimana menulis visum et repertum, 
mampu melakukan penjarakan (detachment) 
dengan profesi spesialis lainnya, manajemen 
rumah sakit, pasien bahkan BPJS sendiri. 
Karenanya SpFM layak menduduki anggota 
Tim Pertimbangan Klinis (TPK) propinsi 
tertentu. TPK merupakan penyelesai lini awal 
sengketa klinis, sedangkan DPK menjadi 
majelis banding.  
 Dalam setahun, DPK yang dipimpin 
seorang SpFM berhasil memutuskan 6 kasus 
sengketa klinis. Untuk kasus anti kanker yang 
masuk golongan monoclonal antibody) 
dengan putusannya mengeluarkan obat 
tersebut dalam skema JKN, menurut 
perhitungan BPJS, bahwa DPK minimal 
menghemat Rp. 83,5 Milyar/tahun dari kasus 
tersebut.1 Kasus sengketa klinis lain yang 
diselesaikan adalah pembahasan masalah 
medis sekunder atau bahkan tersier yang 
pada umumnya ada perbedaan tarif antara 
rawat jalan dengan rawat inap. Putusan dari 
DPK pada akhirnya akan masuk ke pendekatan 
etikolegal berupa sistem integritas 
pembayaran, yang akan mempersyaratkan 
pemahaman lintasan menuju fraud sebagai 

pendekatan kronologis, faktor-faktor 
penyebab fraud, baik faktor utama dokter/RS, 
pihak pasien atau BPJS sendiri. Demikian pula 
pemahaman secara diakronis akan 
mempertimpangkan adanya aktor yang 
tamak, kesempatan dan paparan dari aktor 
pelaku. Selain itu juga kondisi lingkungan di 
sekitar tempat kejadia perkara: adanya faktor 
predisposisi, enabler dan reinforcer.  
 
SIMPULAN 

1. Selama masih didapati kelemahan 
sistem dalam penyelenggaraan JKN 
yang beberapa diantaranya belum 
dihasilkannya ketentuan teknis 
operasional selama itu pula akan 
didapati potensi jahat pelbagai aktor 
profesi kedokteran.   

2. SpFM berpotensi besar untuk diangkat 
menjadi anggota TPK Propinsi karena 
kompetensinya. Namun untuk 
berkiprah diperlukan pemahaman 
mediko-etikolegal tingkat spesialistik 
tertentu sebagaimana kedudukan 
SpFM sebagai spesialis untuk lebih 
mampu mengungkap maupun 
menjeratkan para aktor penyelenggara 
JKN.  
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