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RINGKASAN 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ BPJS kesehatan telah diimplementasikan sejak 1 

Januari 2014 di semua fasilitas kesehatan di Indonesia. Dengan diluncurkannya program ini, 

pemerintah berharap derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat dan penyakit-

penyakit infeksi khususnya tuberkulosis (TB) paru dan luar paru menurun jumlahnya. 

Harapan itu muncul karena pemerintah yakin bahwa pelayanan ini bersifat menyeluruh, 

layak dan gratis sesuai dengan amanat UU No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional (SJSN).  Namun baru beberapa minggu JKN diimplementasikan, banyak keluhan 

dari masyarakat. Yang sangat mendasar adalah regulasi operasional seperti peraturan 

pemerintah, peraturan presiden dan peraturan menteri kesehatan terlambat dikeluarkan dan 

disosialisasikan yang menimbulkan berbagai persoalan mulai dari registrasi peserta, besar 

iuran, sampai pelayanan operasional di fasilitas kesehatan. Hal ini bertambah ketika petugas 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di beberapa daerah Manajemen pengetahuan 

(knowledge management/KM) merupakan suatu konsep untuk meningkatkan performansi 

organisasi melalui praktik penciptaan pengetahuan dan berbagi pengetahuan melalui 

interaksi dan komunikasi dan fasilitas untuk mengektraksi, membungkus dan 

mendistribusikan pengetahuan menjadi pengetahuan organisasi. Sistem Manajemen 

Pengetahuan (Knowledge Management System/KMS) merupakan sebuah sistem yang 

menerapkan konsep manajemen pengetahuan beserta teknologi informasi dan komunikasi 

yang mendukung. Dengan menerapkan KMS di lingkungan organisasi penyedia layanan 

kesehatan dengan JKN, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengefektifkan 

pelaksanaan JKN. Penyakit tuberkulosis (TB) dipilih karena merupakan penyakit infeksi 

dengan jumlah penderita terbanyak di Indonesia, yaitu 60% pasien penyakit paru pada 

berbagai tingkat badan penyedia layanan kesehatan. Selain itu, penyakit tuberkulosis juga 

menimbulkan berbagai problema kesehatan pada masyarakat. 

Pada penelitian tahun pertama telah dilakukan pengumpulan data dan analisis terhadap 

sistem yang berjalan yang menghasilkan model tata laksana pengobatan penyakit 

tuberkulosis bagi pasien pengguna Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian tahun 

kedua ini akan dilanjutkan dengan melakukan pengumpulan data, analisis, pemodelan dan 

pengembangan prototip perangkat lunak Sistem Manajemen Pengetahuan Jaminan 

Kesehatan Nasional Untuk Penyakit Tuberkulosis.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial kesehatan telah diimplementasikan sejak 1 Januari 2014 di semua fasilitas kesehatan 

di Indonesia. Dengan diluncurkannya program ini, pemerintah berharap derajat kesehatan 

masyarakat semakin meningkat dan penyakit-penyakit infeksi khususnya tuberkulosis (TB) 

paru dan luar paru menurun jumlahnya. Harapan itu muncul karena pemerintah yakin bahwa 

pelayanan ini bersifat menyeluruh, layak dan gratis (Munir, 2014). UU No.40 tahun 2004 

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), mengamanatkan bahwa jaminan sosial 

wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). UU No.40 tahun 2004 tentang SJSN 

merupakan penjabaran pasal 34 ayat 1 dan  2  UUD 45 yang berbunyi fakir miskin dan anak-

anak yang terlantar dipelihara oleh negara dan  negara mengembangkan sistem jaminan 

sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai 

dengan martabat manusia.  

Sayangnya, baru beberapa minggu diimplementasikan, banyak keluhan masyarakat 

yang kita dapatkan lewat media-massa tentang implementasi JKN ini. Yang sangat mendasar 

adalah regulasi operasional seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan 

menteri kesehatan terlambat dikeluarkan dan disosialisasikan. Permasalahan yang 

dikeluhkan muncul mulai dari registrasi peserta, besar iuran, sampai pelayanan operasional 

di fasilitas kesehatan. Permasalahan ini bertambah ketika petugas BPJS di beberapa daerah 

belum mampu mengakomodasi keluhan dan kebingungan calon peserta (Munir, 2014).  

Sistem pelayanan kesehatan dengan sistem rujukan baru yang dimulai dari 

puskesmas “rujukan bertingkat” juga menjadi permasalahan karena tidak disosialisasikan 

terlebih dahulu sebelum dilaksanakan sistem JKN. Apalagi di masyarakat kita telah muncul 

stigma yang buruk terhadap pelayanan puskesmas seperti dokter sering tidak ada, sibuk 

rapat, akses sulit, petugas judes, tidak ada alat canggih dan tidak ada tempat tidur. Pasien 

kebingungan dan pontang panting mencari rujukan demi mendapatkan pelayanan kesehatan. 

Rujukan berjenjang dan terbagi tiga tingkat, yang awalnya ditujukan untuk mengoptimalkan 

sistem rujukan, menjadi menyiksa dan menambah penderitaan pasien (Munir, 2014).  
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Sistem pembayaran dengan INA-CBGs pun bukan tanpa masalah. Penerapan tarif 

yang dilakukan BPJS sepertinya terburu-buru dan tidak melibatkan organisasi profesi 

kesehatan. Besaran pembiayaan kacau balau dan banyak mendapat protes dari rumah sakit 

dan organisasi profesi. Sebagai contoh, biaya bedah sesar kelas 3 regional A Rp 5.484.728 

lebih rendah daripada khitan Rp 15.633.431. Padahal, tingkat kesulitan dan risiko medis 

bedah sesar jauh lebih tinggi daripada khitan (Munir, 2014).  

Besaran klaim juga sangat rendah. Hal ini memaksa para dokter dan profesi 

kesehatan memberi pelayanan jauh dibawah standar profesi dan standar prosedur 

operasional dan sedikit-sedikit merujuk ke fasilitas yang lebih lengkap. Ketidaksiapan 

mental dokter dan perawat dalam menghadapi perubahan sistem pembayaran jasa medisnya 

juga menambah kegaduhan. Hal lain adalah kualitas dan kuantitas obat yang tersusun dalam 

formularium nasional, sangat terbatas dan jauh dari standar pelayanan minimal (Munir, 

2014). 

 Minimnya pengetahuan akibat kompleksitas informasi yang diterima oleh dokter 

dan perawat (pemberi layanan kesehatan) maupun pasien sebagai penerima layanan 

mempengaruhi proses implementasi program (Azwar, 2013, hlm.63). Pengetahuan yang 

minim tentang JKN, dapat menimbulkan sikap (kecenderungan perilaku) yang “keliru” atau 

negatif atau kurang mendukung (Notoatmodjo, 2011). Sikap kurang mendukung dari 

pemberi layanan dapat menurunkan produktivitas kerja, kualitas layanan, terhambatnya 

pemecahan masalah dan pengembangan hubungan antar manusia, timbulnya ketegangan, 

konflik atau mungkin demonstrasi/menolak dalam melayani pasien-pasiennya. Jika hal ini 

terjadi pada dokter dan perawat dapat menimbulkan underdiagnosis atau overdiagnosis, 

kurang tepat memberikan pengobatan dan asuhan keperawatannya. Jika situasi ini terjadi 

pada pasien tuberkulosis (TB) BTA positif;  dapat menimbulkan kasus TB resisten obat (TB 

MDR); diketahui bahwa penanganan kasus tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama 

dan biaya yang lebih besar (Kementerian Kesehatan RI, 2011). Hal ini sangat berlawanan 

sekali dengan prinsip dan tujuan JKN yaitu kendali mutu dan kendali biaya. Padahal untuk 

suksesnya implementasi JKN sangat ditentukan oleh pemberi pelayanan yaitu dokter dan 

perawat. Berbagai permasalahan yang terkait dengan implementasi JKN dapat disimpulkan 

berhubungan dengan rendahnya pengetahuan (informasi) penerima (pasien) dan pemberi 

layanan (dokter, perawat, petugas) akibat kurangnya penyampaian informasi (sosialisasi) 

tentang JKN.  
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Manajemen pengetahuan (knowledge management/KM) merupakan suatu konsep 

untuk meningkatkan performansi organisasi melalui praktik penciptaan pengetahuan dan 

berbagi pengetahuan melalui interaksi dan komunikasi dan fasilitas untuk mengektraksi, 

membungkus dan mendistribusikan pengetahuan menjadi pengetahuan organisasi. Sistem 

Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management System/KMS) merupakan sebuah sistem 

yang menerapkan konsep manajemen pengetahuan beserta teknologi informasi dan 

komunikasi yang mendukung. Berdasarkan pengalaman dari penelitian terdahulu, peneliti 

memandang bahwa KM beserta KMS dapat digunakan sebagai sebuah pendekatan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan kurangnya interaksi dan 

komunikasi antar personal serta lemahnya manajemen data dan informasi di dalam 

organisasi. Dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan, menyusun solusi dan 

mengembangkan intervensi KMS (model dan teknologi) yang sesuai untuk menyelesaikan 

permasalahan yang berhubungan dengan implementasi JKN ini.  

Dengan menerapkan KMS di lingkungan organisasi penyedia layanan kesehatan 

dengan JKN, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengefektifkan pelaksanaan 

JKN. Penyakit tuberkulosis (TB) dipilih karena merupakan penyakit infeksi dengan jumlah 

penderita terbanyak di Indonesia, yaitu 60% pasien penyakit paru pada berbagai tingkat 

badan penyedia layanan kesehatan dan menimbulkan berbagai problema kesehatan pada 

masyarakat. 

Penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi partisipan, interaksi dan pertukaran 

pengetahuan yang terjadi pada setiap tingkat badan layanan kesehatan penyakit TB beserta 

problema dan kendalanya. Data dikumpulkan dengan metode survey menggunakan 

kuesioner, FGD (focus group discussion) dan Role-Play. Penelitian ini menghasilkan model 

dan prototip perangkat lunak yang dapat digunakan sebagai rujukan untuk mengembangkan 

Sistem Manajemen Pengetahuan Jaminan Kesehatan Nasional untuk berbagai jenis penyakit 

lainnya.  
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BAB II 

STUDI PUSTAKA 

 

5.3 Penatalaksanaan Tuberkulosis 

2.1.1. Epidemiologi 

Tuberkulosis (TB) adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium 

Tuberculosis. Kuman TB dapat menyerang berbagai bagian tubuh seperti ginjal, tulang, otak 

dan paru. Paru merupakan organ yang paling sering dikenai. WHO memperkirakan, di 

Indonesia setiap tahun terdapat 500.000 kasus baru; 200.000 kasus (40%) terdapat disekitar 

Puskesmas, 250.000 (50%) kasus ditemukan pada pelayanan Rumah Sakit atau Klinik 

Pemerintah dan Swasta, sedangkan sisanya 10% belum terjangkau unit pelayanan 

kesehatan.(Manaf, 1994) Angka kematian TB sekitar 175.000 pertahun. TB paru dapat 

menyerang semua kelompok umur; sebagian besar (75-80%) kelompok usia produktif (15-

49 tahun) dan masyarakat ekonomi lemah.(Aditama, 1997).   

 

2.1.2. TB dan Strategi DOTS 

Sejalan dengan meningkatnya kasus TB, pada awal tahun 1990-an WHO dan 

IUATLD mengembangkan strategi pengendalian TB yang dikenal dengan strategi DOTS 

(Directly Observed Treatment Short-course) yang terdiri dari lima komponen, yaitu 

komitmen politis dengan peningkatan dan kesinambungan pendanaan, penemuan kasus 

melalui pemeriksaan dahak secara mikroskopis, pengobatan yang standar dengan supervisi 

pasien (DOT), sistem pengelolaan dan ketersediaan OAT yang efektif dan sistem monitoring 

pencatatan dan pelaporan yang mampu memberikan penilaian terhadap hasil pengobatan 

pasien dan kinerja program. Sejak tahun 2000 strategi DOTS dilaksanakan secara Nasional 

di seluruh Fasyankes terutama Puskesmas yang diintegrasikan dalam pelayanan kesehatan 

dasar. Satu studi cost benefit yang dilakukan di Indonesia menggambarkan bahwa dengan 

menggunakan strategi DOTS, setiap dolar yang digunakan untuk membiayai program 

pengendalian TB dapat menghemat sebesar US$ 55 selama 20 tahun. Karena itu, integrasi 

ke dalam pelayanan kesehatan dasar sangat dianjurkan demi efisiensi dan efektifitas. Sampai 

tahun 2009, 98% Puskesmas telah terlibat dalam program Pengendalian TB dengan 

menggunakan Strategi DOTS, sementara Rumah Sakit Umum, BBKPM dan BKPM 

mencapai sekitar 50%. 
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2.1.3. Kebijakan Pengendalian Tuberkulosis di Indonesia 

Ada beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam pengendalian penyakit 

TB di Indonesia, yaitu:   

a. Pengendalian TB di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan azas desentralisasi dalam 

kerangka otonomi dengan Kabupaten/kota sebagai titik berat manajemen program, 

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta menjamin 

ketersediaan sumber daya (sumberdana, tenaga, sarana dan prasarana).  

b. Pengendalian TB dilaksanakan dengan menggunakan strategi DOTS dan 

memperhatikan strategi Global Stop TB partnership 

c. Penguatan kebijakan ditujukan untuk meningkatkan komitmen daerah                  

terhadap program pengendalian TB 

d. Penguatan strategi DOTS dan pengembangannya ditujukan terhadap peningkatan 

mutu pelayanan, kemudahan akses untuk penemuan dan pengobatan sehingga 

mampu memutuskan rantai penularan dan mencegah terjadinya MDR-TB. 

e. Penemuan dan pengobatan dalam rangka pengendalian TB dilaksanakan oleh seluruh 

Fasyankes, meliputi Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah Balai/Klinik Pengobatan, 

Dokter Praktek Swasta (DPS) dan fasilitas kesehatan lainnya. 

f. Pengendalian TB dilaksanakan melalui penggalangan kerjasama dan kemitraan 

diantara sektor pemerintah, non pemerintah, swasta dan masyarakat dalam wujud 

Gerdunas TB. 

g. Peningkatan kemampuan laboratorium diberbagai tingkat pelayanan ditujukan untuk 

peningkatan mutu dan akses layanan.  

h. Obat Anti Tuberkulosis (OAT) untuk pengendalian TB diberikan secara cuma-cuma 

dan dikelola dengan manajemen logistik yang efektif demi menjamin 

ketersediaannya.  

i. Ketersediaan tenaga yang kompeten dalam jumlah yang memadai untuk 

meningkatkan dan mempertahankan kinerja program.  

j. Pengendalian TB lebih diprioritaskan kepada kelompok miskin dan kelompok rentan 

lainnya terhadap TB.  

k. Pasien TB tidak dijauhkan dari keluarga, masyarakat dan pekerjaannya.  

l. Memperhatikan komitmen internasional yang termuat dalam MDGs. 

 

2.1.4. Kegiatan Pengendalian Tuberkulosis dan Organisasi Pelaksanaan 

Ada tiga kegiatan penting dalam pengendalian TB di Indonesia, yaitu: 
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1. Tatalaksana dan pencegahan, berupa penemuan kasus, pengobatan, pemantauan hasil 

pengobatan, pengendalian infeksi. 

2. Manajemen program, berupa perencanaan, monitoring dan evaluasi, manajemen 

logistik, pengembangan ketenagaan dan promosi program. 

3. Pengendalian komprehensif, berupa penguatan layanan laboratorium TB, Public-

Private Mix (keterlibatan semua Fasyankes), kolaborasi TB-HIV, pemberdayaan 

masyarakat dan pasien TB, pendekatan kolaborasi dalam kesehatan paru, manajemen 

TB resisten obat dan penelitian TB. 

Agar pelaksanan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan, ada 2 hal yang perlu 

diorganisir yaitu aspek manajemen program dan aspek tatalaksana pasien TB. Aspek 

manejemen program: 

a. Tingkat Pusat. Upaya pengendalian TB dilakukan melalui Gerakan Terpadu 

Nasional Pengendalian Tuberkulosis (Gerdunas-TB) yang merupakan forum 

kemitraan lintas sektor dibawah koordinasi Menko Kesra. Menteri Kesehatan R.I. 

sebagai penanggung jawab teknis upaya pengendalian TB. Dalam pelaksanaannya 

program TB secara Nasional dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian 

Penyakit dan Penyehatan Lingkungan cq. Sub Direktorat Tuberkulosis.  

b. Tingkat Propinsi. Di tingkat propinsi dibentuk Gerdunas-TB Propinsi yang terdiri 

dari Tim Pengarah dan Tim Teknis. Bentuk dan struktur organisasi disesuaikan 

dengan kebutuhan daerah.  

c. Tingkat Kabupaten/Kota. Di tingkat kabupaten/kota dibentuk Gerdunas-TB 

kabupaten/kota yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis. Bentuk dan struktur 

organisasi disesuaikan dengan kebutuhan kabupaten/kota.  

 

2.1.5. Aspek tatalaksana pasien TB 

Penatalaksanaan pasien TB dilaksanakan oleh Puskesmas, rumah sakit dan rumah 

sakit paru, BKPM dan BBKPM, Dokter Praktek Swasta (DPS) dan fasilitas layanan lainnya. 

Secara umum konsep pelayanan di Balai Pengobatan dan DPS samadengan pelaksanaan 

pada rumah sakit dan Balai Pengobatan (klinik). Dalam Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter 

di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (2013), dinyatakan bahwa penyakit TB dimasukkan 

ke dalam tingkat kemampuan 3A, dimana pada tingkat ini lulusan dokter mampu membuat 

diagnosis klinik dan memberikan terapi pendahuluan pada keadaan yang bukan gawat 

darurat; mampu menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya 

dan mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan. 



14 

 

2.1.6. Tatalaksana Pasien Tuberkulosis      

Dalam program TB nasional, diagnosis TB paru pada orang dewasa ditegakkan 

dengan ditemukannya kuman TB melalui pemeriksaan dahak mikroskopis (SPS). Sedangkan 

pemeriksaan penunjang seperti foto toraks, biakan dan uji kepekaan dapat dilakukan sesuai 

dengan indikasinya. Tidak dibenarkan mendiagnosis TB hanya berdasarkan pemeriksaan 

foto toraks saja karena foto toraks tidak selalu memberikan gambaran yang khas pada TB 

paru, sehingga sering terjadi overdiagnosis atau underdiagnosis. 

Untuk mendiagnosis TB luar paru, agak sulit. Gejala dan keluhan tergantung organ 

yang terkena, misalnya kaku kuduk pada meningitis TB, nyeri dada pada TB pleura 

(pleuritis), pembesaran kelenjar limfe superfisialis pada limfadenitis TB dan deformitas 

tulang belakang (gibbus) pada spondilitis TB dan lain-lainnya. Diagnosis pasti ditegakkan 

dengan pemeriksaan klinis, bakteriologis dan atau histopatologi yang diambil dari jaringan 

tubuh yang terkena.  

 

5.4 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)   

2.2.1. Kebijakan JKN 

  Lahirnya Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) No.40 tahun 2004 

menunjukkan rencana pemerintah untuk menerapkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

JKN merupakan program pemerintah dan masyarakat dengan tujuan memberikan kepastian 

jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia 

dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. Sistem jaminan ini merupakan bentuk 

perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan 

dasarnya yang layak. Kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar menjadi bagian dalam 

sistem ini. SJSN dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai UU 

No.24 tahun 2011, melakukan kontrak kerja dengan badan hukum pemilik rumah sakit. 

Rumah sakit yang dikontrak BPJS adalah rumah sakit yang memberikan kualitas layanan 

terbaik dengan tarif yang terjangkau.    

2.2.2. Dampak BPJS 

Dampak BPJS bisa dirasakan secara langsung masyarakat. Masyarakat mendapat 

pelayanan sesuai dengan penyakitnya tanpa harus memikirkan biayanya, karena biaya 

kesehatan tersebut telah ditanggung bersama secara gotong royong oleh keseluruhan peserta, 
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sehingga tidak memberatkan secara orang per orang. Sebaliknya, masyarakat yang 

sepanjang hayatnya tidak pernah sakit wajib mengikhlas premi yang dibayarkannya setiap 

bulan untuk digunakan orang lain yang sakit.  

Bagi dokter dan RS, BPJS bisa menimbulkan dampak yang positif maupun yang 

negatif. Dampak positifnya adalah pelayan medis bisa lebih jeli dan teliti dalam 

mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi pasien dan melakukan pemeriksaan atau 

tindakan sesuai indikasinya, “tidak asal conteng”, karena BPJS hanya akan membayarkan 

klaim sesuai dengan apa    yang tertulis dalam ICD-10 (diagnosis penyakit) dan ICD-9 CM 

(tindakan/prosedur). Dampak negatifnya, perhitungan klaim dianggap masih kurang sesuai. 

Hal ini berarti bahwa dokter atau RS bekerja tanpa dibayar.  

2.2.3. Manfaat BPJS  

Manfaat jaminan kesehatan terdiri atas manfaat medis dan manfaat non medis. 

Manfaat medis tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan, sedangkan manfaat non 

medis meliputi manfaat akomodasi dan ambulans. Manfaat pelayanan promotif dan 

preventif meliputi pemberian pelayanan penyuluhan kesehatan perorangan, imunisasi dasar, 

keluarga berencana dan skrining kesehatan. Penyuluhan kesehatan perorangan meliputi 

paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup 

bersih dan sehat. Pelayanan skrining kesehatan diberikan secara selektif yang ditujukan 

untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit 

tertentu (jenis penyakit, dan waktu pelayanan skrining kesehatan). Pelayanan kesehatan yang 

dijamin meliputi pelayanan tingkat pertama dan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut. 

Terdapat juga beberapa pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh BPJS.  

 

2.2.4. Rujukan Bertingkat 

Pemilik kartu BPJS mempunyai hak untuk memeriksakan kesehatan dan berobat 

melalui sistim rujukan bertingkat. Tak ada halangan dan kesulitan bagi pemegang 

kartu  BPJS Kesehatan untuk menggunakan manfaat asuransinya sepanjang prosedur 

rujukan berjenjang mulai dari tingkat layanan dasar Puskesmas (PPK-1), RS sekunder tipe 

D, C (PPK-2), B dan A (PPK-3). Rumah sakit pendidikan, tempat pendidikan profesi dokter 

ataupun pendidikan spesialis (RS tipe B atau A), termasuk pelayanan tertier. BBKPM 

merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang setara dengan RS tipe C (PPK-2). Sistem 

rujukan bertingkat berlaku untuk kasus rawat inap maupun kasus rawat jalan, tetapi tidak 
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berlaku untuk kasus gawat darurat seperti batuk darah (hemoptisis), pneumotoraks (dispneu 

dan atau nyeri dada pada sisi yang sakit). (Departemen Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran 

Respirasi FKUI, 2010).  

Pada layanan tingkat pertama di Puskesmas, pasien dilayani oleh dokter umum. Jika 

pasien membutuhkan pelayanan lanjutan (baik sarana maupun SDM yang lebih spesialistik) 

terkait indikasi medis yang tidak bisa ditangani Puskesmas, maka akan dirujuk ke 

RS sekunder tipe D dan tipe C. Selanjutnya, jika pada RS tipe C tidak dapat ditangani, 

pasien akan dirujuk ke RS tipe B hingga akhirnya akan dirujuk ke tipe A. Sistim pelayanan 

bertingkat diprogramkan, untuk mengoptimalkan fasilitas pelayanan kesehatan dan peran 

masing-masing RS dalam menangani berbagai jenis penyakit. Bagi peserta tertentu, prosedur 

itu dianggap rumit dan mempersulit mereka untuk mendapatkan pelayanan.  

2.2.5.  Pembayaran Fasilitas Kesehatan oleh BPJS  

Besaran pembayaran kepada fasilitas kesehatan ditentukan berdasarkan kesepakatan 

BPJS kesehatan dengan asosiasi fasilitas kesehatan di wilayah (regionalisasi) tersebut 

dengan mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri. Peserta tidak boleh dikenai 

biaya tambahan, kecuali bagi peserta yang tidak mengikuti standar peraturan yang telah 

ditetapkan. Berdasarkan tingkat kemahalan masing-masing daerah (regional), Indonesia 

dibagi empat  regional yaitu: regional-1 untuk wilayah Jawa-Bali, regional-2 untuk wilayah 

Sumatra, regional-3 untuk wilayah Kalimantan-Sulawesi-NTB), dan regional-4 untuk 

wilayah Papua-Maluku-NTT.. 

Pelayanan kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehatan harus memperhatikan mutu 

pelayanan, berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektifitas tindakan, kesesuaian dengan 

kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya. Efisiensi pembiayaan pelayanan terhadap peserta 

BPJS tercipta melalui standarisasi pelayanan dengan membuat clinical pathway. Dengan 

clinical pathway, kita dapat melakukan unit cost per service, bukan unit cost per-day. 

(Nazar, 2013) 

2.2.6. Sistem Pembayaran INA-CBGs 

Sebelum era JKN, pembiayaan kesehatan pasien di sarana pelayanan kesehatan 

adalah sistem pembayaran retrospektif atau fee for service (FFS); dimana provider layanan 

kesehatan menarik biaya untuk tiap jenis pelayanan yang diberikan kepada pasien tersebut. 

Setiap pemeriksaan dan tindakan dikenakan biaya sesuai dengan tarif yang ada di rumah 
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sakit tersebut. Tarif total ditentukan setelah pelayanan medis dilakukan. Dengan sistem FFS, 

kemungkinan moral hazard oleh pihak rumah sakit relatif besar, karena tidak ada perjanjian 

dari awal antar pihak rumah sakit dengan pasien, tentang standar biaya maupun standar lama 

perawatan (length of stay).(Nazar, 2013).  

Dalam era JKN, terjadi perubahan paradigma pembiayaan dari retrospektif menjadi 

prospektif. Dengan sistem prospektif, pembayaran pelayanan dilakukan sebelum pelayanan 

diberikan. Kapitasi dan INA-CBG’s merupakan sistem pembayaran prospektif. INA-CBGs 

merupakan singkatan dari Indonesian Case Base Groups. George Palmer, Beth Reid (dalam 

Basirun, 2014) mendefinisikan INA-CBG’s adalah suatu pengklasifikasian atau 

pengelompokkan dari perawatan holistik pasien yang dirancang untuk menciptakan kelas-

kelas yang relatif homogen dalam hal sumber daya yang digunakan dan berisikan pasien-

pasien dengan karakteristik klinis yang sejenis. Dengan kata lain, INA-CBG’s merupakan 

suatu metoda pembayaran keseluruhan biaya perawatan pasien berdasarkan diagnosis atau 

kasus yang relatif serupa. Klasifikasi diagnosis menggunakan ICD-10, sedangkan klasifikasi 

prosedur/tindakan digunakan ICD-9-CM. Termasuk penambahan, diagnosis sekunder, 

penyakit penyerta dan komplikasi ataupun penyulit, yang langsung dikaitkan dengan 

pembiayaan pelayanan kesehatan (termasuk jasa medis).  

Sistem paket pelayanan INA-CBG’s mengharuskan rumah sakit untuk memberikan 

pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pasien dan menghindarkan 

rumah sakit dari risiko keuangan akibat pembengkakan biaya perawatan karena munculnya 

komplikasi medis. Pelayanan berkualitas artinya pelayanan didasarkan pada standar 

pelayanan medik, sesuai dengan bukti ilmiah yang terkini dan terbaik. Sesuai kebutuhan 

artinya pasien dihindrkan dari duplikasi pemeriksaan, pemeriksaan yang tidak diperlukan 

dan pengobatan yang belum terbukti khasiatnya. Tanpa memandang tempat tinggal dan 

pendapatan, artinya pasien dengan kondisi klinik yang serupa, seyogianya mendapat 

pelayanan yang serupa.           

Bagi pemberi pelayanan, terutama dokter spesialis, sistem Casemix INA-CBG’s, 

ditenggarai merugikan karena jasa medis atau jasa tindakan dokter tidak dipisahkan dari unit 

cost lainnya, yaitu masuk dalam jasa pelayanan maksimal sebesar 44 persen dari total 

pembayaran. Perubahan paradigma pembayaran dari retrospektif menjadi prospektif, 

potensial memicu meningkatnya sengketa antara manajemen rumah sakit dengan dokter 

karena distribusi jasa medis sangat tergantung pada kebijakan direktur. Pembayaran fee for 
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service yang telah berjalan selama ini, baik untuk jasa pelayanan maupun jasa tindakan 

medis dokter masih diasumsikan lebih menguntungkan pelaku tindak medis secara finansial, 

karena dokter spesialis sebelum era SJSN mendapatkan penghasilan 80-90% dari pasien 

swasta (umum), sedangkan di-era SJSN terbalik yaitu pendapatannya 80-90% dari BPJS dan 

10-20% dari pasien kaya yang membayar sendiri. (Nazar, 2013) 

Penerapan kebijakan program Casemix INA-CBG’s memberikan manfaat secara 

medis dan ekonomi. Dari segi medis, para klinisi dapat mengembangkan perawatan pasien 

secara komprehensif, langsung kepada penanganan penyakit yang diderita oleh pasien. 

Secara ekonomi, dalam hal ini keuangan (costing), menjadi lebih efisien dan efektif dalam 

penganggaran biaya kesehatan, karena sarana pelayanan kesehatan menghitung dengan 

cermat dan teliti dalam penganggarannya. 

2.2.7. Clinical Pathway 

  Proses perawatan pasien adalah proses yang sarat seni bernilai tinggi. Dalam 

merawat pasien, dokter kadang memberikan pelayanan yang bervariasi sesuai dengan ilmu 

pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Variasi memang diperlukan, mengingat 

setiap pasien TB, memiliki kondisi tubuh yang bervariasi saat bereaksi terhadap penyakit TB 

yang diderita maupun OAT yang diminumnya. Namun tidak jarang, variasi yang diberikan 

dokter malah tidak perlu dan bahkan berisiko menambah beban biaya atas pelayanan yang 

diberikan. Untuk mengendalikan kondisi yang bervariasi diperlukan clinical pathway.           

(Rahma, 2013) 

Clinical pathway (CP) adalah alur/pedoman kolaboratif yang menunjukkan secara 

detail tahap-tahap penting dari pelayanan kesehatan termasuk hasil yang diharapkan dalam 

merawat pasien yang berfokus pada diagnosis. CP, alur yang menggambarkan proses mulai 

saat penerimaan pasien hingga pemulangan pasien. CP menyediakan standar pelayanan 

minimal dan memastikan bahwa pelayanan tersebut tidak terlupakan dan dilaksanakan tepat 

waktu. Pedoman kolaboratif ini dijabarkan dari Panduan Praktek Klinik (PPK); PPK 

merupakan “aplikasi” dari Standar Praktek Kedokteran (SPK). Pengelompokan ini mengacu 

pada ICD-10 untuk diagnosis dan ICD-9-CM untuk prosedur atau tindakan. 

Pengelompokkan ini dikenal dengan grouping dan coding. Untuk mencegah terjadinya 

kesalahan dalam coding maupun grouping, diperlukan adanya “verifikator” yang dapat 

menentukan apakah rekam medis yang meliputi penulisan diagnosis utama, penyerta, 
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komorbid dan komplikasi-penyulit sudah layak maupun sesuai. Konsep ini, dapat mencegah 

suatu tindakan moral hazard yang dapat saja dilakukan oleh dokter.  

5.5 Manajemen Pengetahuan 

Manajemen Pengetahuan (Knowledge management/KM) bukan sekedar teknologi, 

petunjuk atau strategis bisnis. Penerapan KM membutuhkan budaya untuk meningkatkan 

keyakinan dalam hal berbagi dan berpikir secara kolektif. Oleh karena itu, kajian mengenai 

penerapan KM di sebuah lingkungan bisnis tidak dapat dipandang hanya dari dimensi 

teknologi semata   tetapi juga dari dimensi manusia dan organisasional. Memandang KM 

dari sudut pandang manusia akan memudahkan kita untuk memahami hakekat pengetahuan 

dan proses-proses alami pengetahuan yang meliputi penciptaan, transformasi pengetahuan 

dan berbagi (sharing) pengetahuan, termasuk berbagai faktor yang mempengaruhinya.    
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Organisasional merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan organisasi, 

yaitu lingkungan interaksi yang mengkombinasikan sistem sosial dan teknologi untuk 

mewujudkan tujuan bisnis.  Dengan memandang  KM dari sudut pandang organisasional 

akan memandu kita dalam merencanakan  strategi Sistem Manajemen Pengetahuan 

(Knowledge Management System/KMS) dengan mengacu pada konsep KM yaitu 

meningkatkan performansi organisasional melalui  penciptaan pengetahuan (knowledge 

generation) dan berbagi pengetahuan (knowledge  sharing) yang didukung oleh komunitas 

praktek dan KMS. Gambaran lengkap dari konsep KM ini dapat dilihat pada gambar 1.  

 

5.6 Metodologi Pengembangan Sistem Manajemen Pengetahuan 

Vlok(2004) mengemukakan sebuah cara untuk menilai lingkungan pemrosesan 

pengetahuan dalam sebuah oraganisasi. Penilaian dilakukan untuk mengukur gap antara 

sistem yang berjalan sekarang dan sistem yang dikendaki. Penilaian ini diperlukan 

menyusun model sistem manajemen pengetahuan dan intervensi yang diperlukan.  

McElroy, M.W. (2002) mengemukan model siklus hidup pengetahuan di dalam 

organisasi yang terdiri atas lingkungan bisnis dimana permasalahan muncul, diidentifikasi 

dan lingkungan pemrosesan pengetahuan yang merupakan lingkungan tempat terjadinya 

interaksi yang memungkinkan terjadinya pertukaran dan transfer pengetahuan dari individu 

ke organisasi, dari organisasi ke individu dan antar individu. Baim pengetahuan yang 

diperoleh untuk menjalankan tugas maupun pengalaman/pengetahuan yang diperoleh dari 

menjalankan proses bisnis/ tugas sehari-hari. Pada lingkungan pemrosesan pengetahunan 

inilah proses-proses pengetahuan seperti penciptaan dan berbagi pengetahuan terjadi yang 

memperkaya pengetahuan individu dan organisasi. Selanjutnya pengetahuan yang dihasilkan 

dinilai, divalidasi dan disimpan dalam database pengetahuan organisasi agar dapat diakses 

oleh siapapun yang berkepentingan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul 

dari lingkungan bisnis. 

Sveiby (2001), mengemukakan bahwa KM merupakan studi yang bersifat multi disiplin 

dan multiperspektif, mengelompokkan kontribusi atas dua jalur dan dua level. Jalur 

teknologi informasi (TI) menerapkan KM sebagai manajemen informasi dimana 

pengetahuan merupakan objek yang dapat diidentifikasi dan dikelola dalam sistem 

informasi. Sedangkan jalur manusia (People) menerapkan KM sebagai manajemen untuk 

penilaian, perubahan dan peningkatan keahlian dan perilaku individu, bagi mereka 
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pengetahuan adalah proses. Oleh sebab itu peneliti harus berhati-hati dalam 

mengembangkan sistem manajemen pengetahuan agar tidak terjebak dalam konsep bahwa 

manajemen pengetahuan samadengan manajemen informasi tetapi menggunakan pendekatan 

yang lebih seimbang dengan menggunakan kedua perspektif ini yaitu manajemen informasi 

dan manajemen manusia karena pengetahuan tidaksama dengan informasi. Pada 

pengetahuan ada sifat tacit (tidak terstruktur dan tersembunyi) sehingga tidak mudah 

dikelola seperti mengelola informasi dan sifat ini harus diperhatikan ketika menyusun 

intervensi sistem manajemen pengetahuannya. 

Untuk memodelkan sistem manajemen pengetahuan, selama ini belum ada sebuah 

metodologi terdefinisi untuk menyelesaikannya. Lidya (2005) mengemukakan gagasan 

untuk menggunakan beberapa pendekatan dan framework yang biasanya digunakan dalam 

pengembangan sistem informasi, antara lain Business System Planning (BSP), Work System 

Framework, dsb. 
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

3.1 Tujuan Penelitian 

1. Memahami tatalaksana sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan 

permasalahannya. 

2. Mengetahui penyakit Tuberkulosis (TB), tatalaksana pengobatan TB dan 

permasalahannya 

3. Mengetahui faktor-faktor yang mendukung efektifitas implementasi JKN 

khususnya untuk penyakit TB.  

4. Memahami kerangka kerja Sistem Manajemen Pengetahuan dalam meningkatkan 

performansi organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. 

5. Mengembangkan model Sistem Manajemen Pengetahuan yang dapat mendukung 

efektifitas implementasi JKN untuk penyakit TB. 

6. Mengembangkan model kesiapan penerapan Sistem Manajemen Pengetahuan. 

 

3.2 Manfaat Penelitian 

1. Menambah wawasan peneliti mengenai JKN, tatalaksana dan permasalahannya, 

khususnya untuk penyakit TB.  

2. Kontribusi keilmuan, berupa pengalaman dan kemampuan penerapkan konsep dan 

metoda manajemen pengetahuan untuk mengembangkan model dan prototipe 

Sistem Manajemen Pengetahuan pada sebuah organisasi yang berhubungan dengan 

kebijakan dan layanan publik yaitu Sistem JKN untuk penyakit tuberkulosis. 

3. Memberi masukan terhadap pemerintah berupa model Sistem Manajemen 

Pengetahuan untuk meningkatkan efektifitas sistem JKN, khususnya untuk 

penyakit TB.  

4. Mengetahui kesiapan penerapan Sistem Manajemen Pengetahuan untuk sistem 

JKN, khususnya untuk penyakit TB. 

5. Memberi masukan terhadap pemerintah berupa prototipe Sistem Manajemen 

Pengetahuan sistem JKN untuk penyakit TB. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Road Map Penelitian 

Penelitian penyusunan model Sistem Manajemen Pengetahuan Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) penyakit Tuberkulosis (TB) ini merupakan kajian multi displin. Setidaknya 

melibatkan tiga bidang ilmu yaitu rekayasa khususnya sistem informasi dan manajemen 

pengetahuan, serta  rekayasa perangkat lunak dalam hal ini diwakili oleh peneliti utama (Dr. 

Ir. Leony Lidya, MT). Penelitian ini juga memerlukan peneliti dalam bidang sosiologi dan 

kebijakan publik, dalam hal ini diwakili oleh anggota peneliti yang merupakan pakar 

sosiologi dan kebijakan sosial (Dr. Yuce Sariningsih, Dra., Msi). Dari penelitian tahun 

pertama, telah dihasilkan model lingkungan bisnis dari pengobatan penyakit Tuberkulosis 

dengan sistem rujukan bertingkat bagi pengguna JKN. Pengumpulan data dilakukan di salah 

satu Puskesmas (Pemberi Pelayanan Kesehatan/PPK-1), dan salah satu RS sekunder tipe D, 

C (PPK-2). Road map penelitian dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Peta jalan penelitian “Sistem Manajemen Pengetahuan Jaminan Kesehatan 

Nasional untuk Penyakit Tuberkulosis” 
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4.2. Luaran Penelitian 

Hasil dari penelitian ini adalah model sistem manajemen pengetahuan (KMS) sistem 

jaminan kesehatan nasional penyakit tuberkulosis (TB) beserta prototipe perangkat lunak 

yang diperlukan. Hasil penelitian tersebut akan dipublikasikan pada jurnal nasional yang 

terakreditasi dan proceeding (nasional & internasional). 

Pada tahun pertama, target penelitian yang hendak dicapai sesuai dengan peta jalan 

penelitian adalah memahami model lingkungan pemrosesan pengetahuan Sistem Jaminan 

Kesehatan Nasional untuk penyakit tuberkulosis (TB) dengan temuan antara lain alur proses 

bisnis dan alur proses pengetahuan dan interaksi yang terjadi antar partisipan, serta tingkat 

kesiapan (readiness) untuk implementasi sistem manajemen pengetahuan. Proses 

pengelolaan dilakukan sebagai berikut: melakukan pengumpulan data (baik data primer 

maupun sekunder) dan studi literatur, dari hasil pengumpulan data tentang JKN dan penyakit 

TB (sebagai lingkungan bisnis, dalam hal ini Pemberi Pelayanan Kesehatan, PPK-1 dan 

PPK-2) selanjutnya dilakukan identifikasi partisipan, proses bisnis,  dan aliran 

data/informasi /pengetahuan pada setiap level penyedia layanan; dilanjutkan dengan 

mendefinisikan siklus pemrosesan bisnis dan siklus pemrosesan pengetahuan dari sistem 

berjalan dan sistem manajemen pengetahuan yang menjadi target; dan diakhiri dengan 

evaluasi gap dan kesiapan penerapan. Data tentang sistem JKN dan penyakit TB diperoleh 

lewat studi dokumen dan literatur dengan melakukan pencarian pada dokumen-dokumen 

terkait yang sudah ada di internet, atau di literatur. Pengumpulan data tentang kebijakan, 

prosedur/proses yang berjalan, dll juga  dilakukan dengan metoda wawancara, observasi dan 

kuesioner. Analisis dan desain menuju model selanjutnya memanfaatkan konsep/framework 

rekayasa Sistem Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management System/KMS) antara 

lain work system framework, BSP, Knowledge Life Cycle, dll.  

Pada tahun kedua, dilakukan analisis lingkungan pemrosesan pengetahuan dan 

pengembangan prototip sistem manajemen pengetahuan beserta perangkat lunak pendukung 

manajemen pengetahuan Jaminan Kesehatan Nasional untuk penyakit Tuberkulosis. 
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BAB V 

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

5.1  Target Pencapaian Tahun Pertama dan Hasil  

Pada tahun pertama, target penelitian yang hendak dicapai adalah memahami model 

lingkungan pemrosesan bisnis dan lingkungan pemrosesan pengetahuan Sistem Jaminan 

Kesehatan Nasional untuk penyakit tuberkulosis (TB) dengan temuan antara lain alur proses 

bisnis dan alur proses pengetahuan dan interaksi yang terjadi antar partisipan. Pendekatan ini 

menggunakan model siklus hidup pengetahuan di dalam organisasi (knowledge life Cycle) 

yang digagas oleh McElroy, M.W. (2002). KLC terdiri atas lingkungan bisnis dimana 

permasalahan muncul, diidentifikasi dan lingkungan pemrosesan pengetahuan yang 

merupakan lingkungan tempat terjadinya interaksi yang memungkinkan terjadinya 

pertukaran dan transfer pengetahuan dari individu ke organisasi, dari organisasi ke individu 

dan antar individu. 

Proses penelitian yang telah dilakukan mencakup:  

1) pengumpulan data, baik data primer (observasi dan wawancara) maupun sekunder dan 

studi literatur;  

2) analisis sistem yang berjalan dan pemodelan menggunakan diagram aktivitas/ 

swimlane diagram dan work system framework;  

3) ditutup dengan analisis terhadap permasalahan dan prospek pemanfaatan teknologi 

informasi untuk mengatasi permasalahan.  

5.1.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang telah dilakukan mencakup tentang: 

1. Sistem jaminan kesehatan nasional (JKN):  

a. pemahaman tentang JKN sebagai sistem asuransi kesehatan nasional  

b. sistem pembiayaan dengan JKN (iuran anggota, pola insentif bagi pelaksana)  
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c. model layanan kesehatan pada era JKN dengan sistem rujukan bertingkat 

mulai dari PPK-1, PPK-2 hingga PPK-3, beserta faskes yang disediakan   

d. persyaratan peserta JKN 

e. alur proses pendaftaran peserta JKN, dilanjutkan dengan pemodelan 

menggunakan swimlane diagram 

f. alur proses registrasi pasien dengan JKN, dilanjutkan dengan pemodelan 

menggunakan swimlane diagram, 

g. layanan informasi dan fasilitas akses informasi bagi peserta/pasien 

h. permasalahan umum yang dihadapi oleh stakeholders  

2. Penyakit TB:   

a. Penyakit TB sebagai salah satu penyakit infeksi dengan risiko penularan, 

dengan jumlah penderita yang cukup banyak di dalam masyarakat (epidemi), 

sehingga perlu dikendalikan. Pengendalian jumlah penderita TB telah 

menjadi perhatian badan kesehatan dunia (WHO) dan pemerintah lewat 

penerapan strategi DOTS (Directly Observed Treatment Short-course) yang 

terdiri dari lima komponen, yaitu komitmen politis dengan peningkatan dan 

kesinambungan pendanaan (untuk pengobatan dan obat gratis bagi penderita 

TB serta program-program lain terkait pengendalian TB), penemuan kasus 

melalui pemeriksaan dahak secara mikroskopis, pengobatan yang standar 

dengan supervisi pasien (DOT), sistem pengelolaan dan ketersediaan obat 

anti tuberkulosis (OAT) yang efektif dan sistem monitoring pencatatan dan 

pelaporan yang mampu memberikan penilaian terhadap hasil pengobatan 

pasien dan kinerja program. 

b. Tingkat pengetahuan pasien dan masyarakat awam tentang TB 

c.  Alur proses pemeriksaan medik (diagnosis dan pengobatan) TB pada era 

JKN, mulai dari PPK-1 hingga PPK2 dan PPK-3 (lintas organisasi), 

dilanjutkan dengan pemodelan menggunakan swimlane diagram. 
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d. Pemahaman tentang sebuah sistem kerja (work system) untuk sebuah badan 

layan kesehatan setara puskesmas dilanjutkan dengan pemodelan 

menggunakan work system framework dan analisis hubungan antar elemen.  

 

5.1.2  Alur Proses Pengobatan TB dengan JKN 

Alur proses pengobatan TB dengan JKN pada Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) mulai 

dari PPK-1, PPK-2 hingga PPK-3 ditentukan oleh jenis/kasus dan tingkat kegawatan 

penyakit sesuai dengan hasil pemeriksaan kesehatan pasien dan diagnosis dokter. Gambar 3 

menggambarkan alur proses pendaftaran peserta JKN/BPJS Kesehatan, gambar 4 

menggambarkan alur proses registrasi pasien untuk mendapatkan layanan medik sedangkan 

gambar 5 dan 6 mewakili alur proses diagnosis dan pengobatan TB di PPK.   
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Alur Proses Pendaftaran Peserta JKN 

 

Alur Proses Administrasi

Petugas BPJSPeserta
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Dokumen Resmi Peserta

Menginputkan data calon peserta 
BPJS kesehatan & create virtual 

account

Mendapatkan nomor virtual account (VA)

Dokumen Virtual Account

Dokumen Pembayaran

Pembayaran peserta BPJS 
Kesehatan

Fotocopy KTP/Pasport, Kartu Keluarga, 
Buku Tabungan, pasfoto 3x4)

 
Gambar 3 Alur Proses Pendaftaran JKN 

Alur Proses Registrasi Pasien  
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Gambar 4 Alur Proses Registrasi pasien 
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Alur Proses Pemeriksaan Medik di PPK-1  

 

Alur Proses Pemeriksaan Pasien TB di PPK-1

Dokter Umum PPK-1 Unit Penunjang Petugas Penyuluhan

Anamnesa & 
 pemeriksaan fisik

Pemeriksaan Dahak/ 
Sputum mikroskopis Memberikan Penyuluhan

Hasil Anamnesa & 
Pemeriksaan Fisik

Hasil pemeriksaan 
sputum mikroskopis Materi Penyuluhan TB

Menegakkan Diagnosis, 
Mengisi Rekam Medis

Data ada tapi 
membingungkan?

Membuat 
Rujukan ke PPK-2

Pengobatan
 (Obat & Non-Obat)

Hasil Diagnosis

Ya

Surat Rujukan 
ke PPK-2

Resep

Tidak

 
 

Gambar 5 Alur Proses Pemeriksaan Medik PPK-1 

Dilihat dari alur proses ini, dokter umum di PPK-1  diharapkan dapat menegakkan diagnosis 

penyakit TB dengan kasus BTA+, yaitu jika hasil anamnesa:+, sputum/BTA:+, berarti dapat 

dilanjutkan dengan pengobatan tetapi jika anamnesa +, tetapi BTA- (membingungkan, 

diduga TB tetapi BTA-)  maka dokter PPK-1 dapat membuat surat rujukan ke PPK-2.   

 

Alur Proses Pemeriksaan Medik di PPK-2  

 

Alur Proses Pemeriksaan Pasien TB di PPK-2

Dokter Umum PPK-2 Unit Penunjang Dokter Spesialis Paru
Petugas 

Penyuluhan
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pemeriksaan fisik

Pemeriksaan Dahak/Sputum
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Penyuluhan
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Penyuluhan TB
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Mengisi Rekam Medis

Data ada tapi 
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(Obat & Non-Obat)

Hasil 
Diagnosis

Ya

Tidak

Resep

Membuat Rujukan Balik Ke PPK-1

Surat Rujukan 
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Pemeriksaan Rontgen foto

Pemeriksaan Patologi Anatomi

Uji Spirometri

Pemeriksaan Cairan 
(Biopsi)
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Hasil Patologi Anatomi

Hasil Uji Spirometri

Hasil Biopsi

PEMERIKSAAN PENUNJANG
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Membuat 
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Hasil Diagnosis
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Tidak

Resep
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Gambar 7 Alur Proses Pemeriksaan Medik PPK-2 
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Di PPK-2, setelah melakukan registrasi, pasien terlebih dahulu ditangani oleh dokter 

umum di PPK-2. Dokter umum disini sudah dilengkapi dengan kemampuan untuk membaca 

rontgen foto (dapat menangani kasus TB BTA-). Disini dilakukan pemeriksaan ulang 

sputum mikroskopis (bisa menggunakan yang dari PPK-2 jika yakin), dan radiologi/foto 

rontgen (foto toraks). Jika hasil foto toraks     (membingungkan/ dokter tidak yakin)  maka 

dokter umum di PPK-2 dapat merujuk ke dokter spesialis paru, jika hasil foto toraks + maka 

dilanjutkan dengan pengobatan dan pasien dirujuk balik ke PPK-1.  

Dokter spesialis paru melakukan pemeriksaan kembali dari awal dan dapat meminta 

pemeriksaan tambahan seperti pemeriksaan laju endap darah (LED), hispatologi jaringan 

dengan melakukan biopsi, biasanya untuk kasus TB yang di luar paru (TB ekstra paru). 

Selain pengobatan, dokter spesialis juga mungkin melakukan beberapa tindakan medis non 

obat seperti punksi yaitu pemasangan slang (WSD) untuk mengeluarkan cairan. Jika hasil 

diagnosis menyatakan pasien butuh operasi atau rawat inap maka pasien akan dirujuk ke 

PPK-3.  

 Kasus tuberkulosis resisten obat anti TB (OAT) atau multi drug resistance (MDR TB), 

disebabkan  pengobatan yang tidak adekuat. Ditangani langsung oleh dokter spesialis di 

PPK-2, dengan prosedur khusus di ruangan khusus.  

 Pedoman lengkap dalam melakukan diagnosis dan penatalaksanaan di Indonesia telah 

tersedia dalam bentuk cetakan (buku), yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Dokter Paru 

Indonesia. Buku ini berisi standar-standar untuk menegakkan diagnosis TB, standar untuk 

pengobatan TB dan standar untuk kesehatan masyarakat8. Menjadi acuan bagi seluruh dokter 

spesialis paru di Indonesia. Pada buku ini juga dibahas berbagai pengobatan TB pada 

keadaan khusus, yaitu: i) TB Millier, ii) Eufusi Pleura TB, iii) TB paru dengan Diabetes 

Melitus, iv) TB paru dengan HIV/ AIDs, v) TB Paru Pada Kehamilan, Menyusui dan 

Pemakai Kontrasepsi Hormonal, vi) TB Paru pada gagal Ginjal, vii) TB Paru dengan 

Kelainan Hati. Juga kasus TB dengan beberapa komplikasi baik sebelum pengobatan 

maupun setelah pengobatan yang harus dirujuk ke fasilitas yang memadai.   

 

5.1.3 Analisis Sistem Kerja di PPK 

 

Analisis sistem kerja menggunakan pendekatan Work System Framework (WSF) yang 

biasanya digunakan dalam proses analisis kebutuhan sistem informasi. Work System 

Framework (WSF) merupakan suatu kerangka fikir yang menggambarkan suatu sistem kerja 

secara ringkas namun signifikan berdasarkan elemen-elemen pentingnya (Alter, 2002). WSF 

dalam hal ini digunakan memetakan setiap proses bisnis terhadap elemen-elemen lainnya, 
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khususnya elemen informasi dan partisipan untuk memahami model interaksi, komunikasi 

serta kebutuhan informasi dan pengetahuan. Proses bisnis merupakan proses-proses (alur 

proses) yang terjadi dalam sebuah organisasi yang ditujukan untuk menghasilkan produk 

dan layanan. Istilah ini dapat digunakan untuk merujuk pada alur proses pengobatan TB 

dengan JKN pada subbab 5.2.    

Pemetaan ini selanjutnya dirangkum dalam sebuah tabel. Contoh: Pendaftaran Peserta 

BPJS, partisipan terkait adalah petugas BPJS dan peserta BPJS, informasi yang diperlukan 

persyaratan dan alur pendaftaran, teknologi yang digunakan website BPJS. 

Berdasarkan hasil studi dokumen dan observasi, Sistem kerja di PPK-1 termasuk unit 

layanan informasi publik yang disediakan BPJS Kesehatan untuk mendukung JKN 

dimodelkan menggunakan WSF seperti pada gambar 7. WSF Sistem Kerja PPK-1 terdiri 

dari elemen-elemen berikut:  

1. Customer 

Penerima layanan kesehatan atau biasa di sebut Peserta BPJS Kesehatan. 

2. Product and service 

Produk dan jasa yang dihasilkan berupa jasa pelayanan kesehatan, penanganan 

gawat darurat, pelayanan resep obat,  pengecekan laboratorium, penjaminan dan 

pelayanan ambulan. 

3. Business process 

Proses bisnis yang terdapat dalam PPK-1 yaitu, pendaftaran peserta BPJS Kesehatan, 

pendaftaran pasien di faskes tingkat pertama, pelayanan farmasi, penjaminan dan 

pelayanan ambulan, rawat jalan, rawat inap, diagnosis TB Paru, Tata laksana pasien 

TB anak pada PPK-1. 

4. Participant 

Untuk menjalankan proses bisnis yang ada dibutuhkan keterlibatan participant, 

diantaranya peserta BPJS Kesehatan, petugas loket faskes tingkat 1, petugas apotek, 

apoteker, dokter jaga, bagian operasional ambulan, bagian pelayanan kesehatan 

primer BPJS, apoteker faskes tingkat 1, petugas loket pengambilan obat, petugas 

pendaftaran peserta BPJS, teller bank yang bekerjasama dengan BPJS. 

5. Information 

Informasi yang dikelola maupun dibutuhkan meliputi informasi tentang pendaftaran 

peserta BPJS Kesehatan, pendaftaran pasien faskes tingkat pertama, pengambilan 

obat jenjang PPK-1, penjaminan dan pelayanan ambulan, rawat inap, rawat jalan, 

penggunaan aplikasi primary care, penggunaan aplikasi e-catalog obat. 
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6. Technology 

Teknologi memiliki peran dalam mendukung berjalannya proses bisnis yang ada di 

PPK-1 . Teknologi yang telah di implementasikan dan di kembangkan oleh BPJS 

yang memanfaatkan media elekronik  adalah sebagai berikut: 

A. Website JKN, merupakan website yang berperan dalam menyebarkan 

informasi berupa informasi seputar kegiatan JKN 

B. Website BPJS Kesehatan, merupakan website yang menyediakan informasi 

seputar BPJS Kesehatan dan penyediaan layanan aplikasi yang ada dalam 

website BPJS Kesehatan, diantaranya: 

a. E-Registration (E-ID), Merupakan sub website/ sub layanan dari 

bpjs.go.id yang berfungsi sebagai pendaftaran online, calon peserta 

bpjs Kesehatan bisa mendaftarkan dirinya secar online tanpa harus 

mendaftar melalui jalur konfensional. 

b. Health Facilities, Merupakan sub website/ sub layanan dari bpjs.go.id 

yang berfungsi untuk mencari fasilitas – fasilitas kesehatan yang ada 

di indonesia yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. 

c. Contribution Payment Check, Merupakan sub website/ sub layanan 

dari bpjs.go.id yang berfungsi untuk melakukan pengecekan transkip 

pembayaran peserta BPJS Kesehatan. 

d. Complaint Statement, Merupakan sub website/ sub layanan dari 

bpjs.go.id yang berfungsi sebagai testimoni dari layanan BPJS yang 

telah berjalan. 

C. Aplikasi Primary Care (P-Care), Merukan aplikasi berbasis web yang 

berfungsi untuk melakukan input data pasien yang melakukan pengobatan 

pada layanan di puskesmas. 

D. Aplikasi E – Catalog Obat, Merupakan aplikasi yang berbasis web yang 

berfungsi sebagai pemerataan harga obat dan bisa sebagai reverensi harga 

obat yang ada di indonesia. 
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 Gambar 7 Work System Framework PPK-1 Sistem JKN 

Semua proses bisnis yang ada di PPK-1 mempunyai derajat kepentingan yang sama 

yang saling terkait antar yang satu dengan yang lain dalam mewujudkan penyampaian 

informasi yang baik pada customer. Berdasarkan analisis Sistem Kerja PPK-1,  dapat 

diidentifikasi proses bisnis utama pada PPK-1 dan interaksi antar proses bisnis dengan 

elemen-elemen lainnya. Proses bisnis di PPK-1 meliputi: 

1. Pendaftaran peserta BPJS Kesehatan , kegiatan yang dilakukan oleh calon peserta BPJS 

Kesehatan untuk melakukan registrasi agar dapat terdaftar dalam anggota aktif BPJS. 

2. Pendaftaran pasien di faskes tingkat pertama, kegiatan yang dilakukan untuk melakukan 

registrasi atau pendataan calon pasien yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan. 

3. Pelayanan Farmasi, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memilih obat yang tepat 

untuk pasien sesuai dengan resep yang dilakukan oleh dokter. 

4. Penjaminan dan pelayanan ambulan, kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi 

pelayanan kesehatan pasien dibidang transportasi khusus pasien. 

5. Rawat Jalan, merupakan pelayanan untuk pasien yang diperbolehkan untuk pulang 

sesuai hasil pemeriksaan dokter. 
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6. Rawat Inap, merupakan pelayanan untuk pasien yang mengharuskan pasien untuk 

menginap sesuai hasil pemeriksaan dokter. 

7. Diagnosis TB Paru, merupakan layanan kesehatan khusus untuk pasien yang terkena 

TB Paru. 

8. Tata laksana pasien TB anak pada PPK-1, merupakan layanan kesehatan khusus untuk 

pasien anak yang terkena TB Paru pada PPK-1. 

Tabel 1 menggambarkan hubungan proses bisnis dengan seluruh elemen WSF.  Tabel ini 

selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi pengetahuan yang diperlukan partisipan 

dalam interaksi yang terjadi sebagaimana yang dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 1 Hubungan Proses bisnis dan Elemen Work System di PPK-1 Sistem JKN 

No Business Process Participant Information Technology Customer 

1. 
Pendaftaran peserta 

BPJS Kesehatan 

 Petugas pendaftaran peserta BPJS 

 Peserta BPJS Kesehatan 

 Teller bank bekerjasama dengan BPJS 

 Persyaratan dan alur pendaftaran peserta 
BPJS Kesehatan 

 Website JKN 

 Website BPJS Kesehatan 
 Peserta BPJS Kesehatan 

2. 
Pendaftaran pasien di 

PPK-1 
 Petugas loket faskes tingkat 1 

 Peserta BPJS Kesehatan 

 Persyaratan dan alur pendaftaran p 
Keberadaan aplikasi primary care asien 
PPK-1 

 Primary care  Peserta BPJS Kesehatan 

3. Pelayanan Farmasi 
 Petugas apotek 

 Apoteker  

 Peserta BPJS Kesehatan 

 Persyaratan dan alur pengambilan obat 
jenjang PPK-1 

 Keberadaan aplikasi e-catalog obat 
 E-catalog Obat  Peserta BPJS kesehatan 

4. 
Penjaminan dan 

Pelayanan Ambulan 

 Peserta BPJS Kesehatan 

 Petugas loket faskes tingkat-1 

 Dokter jaga 

 Bagian operasional ambulan 

 Bagian pelayanan kesehatan primer BPJS 

 Persyaratan dan proses penjaminan dan 
pelayanan ambulan 

 Website BPJS  Peserta BPJS kesehatan 

5 Rawat jalan 
 Peserta BPJS Kesehatan 

 Dokter jaga 

 Apoteker faskes tingkat 1 

 Petugas loket pengambilan obat 

 Persyaratan dan proses pendaftaran pasien 
rawat jalan PPK-1 

 Primary Care  Peserta BPJS kesehatan 

6 Rawat inap  Peserta BPJS Kesehatan 

 Dokter jaga 

 Persyaratan pendaftaran pasien rawat inap 
PPK-1  Primary Care  Pesrta BPJS kesehatan 

7 Diagnosis TB Paru  Peserta BPJS Kesehatan 

 Dokter Jaga 

• Proses diagnosis penyakit TB 

• Penggunaan aplikasi primary care 

• Keberadaan aplikasi e-catalog obat 

 Primary Care 

 E-catalog Obat 
 Peserta BPJS kesehatan 

8 
Tatalaksana pasien TB 

anak pada PPK-1  
 Peserta BPJS Kesehatan 

 Dokter jaga 

• Proses diagnosis penyakit TB Anak 

• Keberadaan aplikasi primary care, dan  
aplikasi e-catalog obat 

 Primary Care 

 E-catalog Obat 
 Peserta BPJS kesehatan 
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Tabel 2 Hubungan Proses Bisnis dengan Kebutuhan Informasi dan Pengetahuan 

Proses Bisnis Informasi Pengetahuan 

Pendaftaran peserta BPJS Kesehatan   Persyaratan dan alur pendaftaran peserta BPJS Kesehatan Alur pendaftaran 

Pendaftaran layanan di PPK-1  Persyaratan dan alur pendaftaran pasien PPK-1 

 Keberadaan aplikasi primary care 

Alur pendaftaran pasien PPK-1 

Pelayanan Farmasi  Persyaratan dan alur pengambilan obat jenjang PPK-1 

 Keberadaan aplikasi e-catalog obat 

Alur pengambilan obat, obat-obatan , 

pembiayaan oleh BPJS 

Penjaminan dan pelayanan ambulan  Persyaratan dan proses penjaminan dan pelayanan ambulan Alur pelayanan ambulan 

Rawat jalan  Persyaratan dan proses pendaftaran pasien rawat jalan PPK-1 Alur pasien rawat jalan 

Rawat inap  Persyaratan pendaftaran pasien rawat inap PPK-1 Alur pasien rawat inap 

Diagnosis TB Paru 
 Proses diagnosis penyakit TB 

 Penggunaan aplikasi primary care 

 Keberadaan aplikasi e-catalog obat  

Penyakit TB dan pengobatannya, Alur 

penanganan diagnosis TB Paru, INA-CBGs  

Tatalaksana pasien TB anak  
 Proses diagnosis penyakit TB Anak 

 penggunaan aplikasi primary care 

 Keberadaan aplikasi e-catalog obat 

Penyakit TB anak dan pengobatannya, Alur 

penanganan diagnosis TB anak, INA-CBGs  
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Proses Bisnis di PPK-1  

Untuk berbagai keperluan, proses bisnis dapat digambarkan lebih detil seperti pada diagram pada Gambar 8 sd gambar 15. 

 

Gambar 8 Proses Bisnis Pendaftaran Peserta BPJS Kesehatan 
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Gambar 9 Proses Bisnis Pendaftaran Pasien Faskes Tingkat Pertama 
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Gambar 10 Proses Bisnis Pelayanan Farmasi 
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Gambar 11 Proses Bisnis Penjaminan dan Pelayanan Ambulan 
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Gambar 12 Proses Bisnis Rawat Jalan 



43 

 

Gambar 13 Proses Bisnis Rawat Inap 
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Gambar 14 Proses Bisnis Diagnosis TB Paru 

 



45 

 

Gambar 15 Proses Bisnis Tatalaksana Pasien TB Anak pada PPK-1
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5.1.4 Analisis Permasalahan dan Usulan Peningkatan 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan/ kendala yang dihadapi. Pada 

lingkup sistem pengobatan TB dengan JKN ini,  oleh partisipan dalam proses bisnis tertentu 

yang disebabkan karena kurangnya informasi/ pengetahuan. Data untuk melakukan analisis 

ini juga belum dilakukan dan menjadi bagian dari penelitian selanjutnya. Contoh 

permasalahan yang dimaksud adalah: i) dokter PPK-1, harus menguasai 144 jenis penyakit 

sehingga bisa lupa/ tidak tahu, menyebabkan hasil diagnosis tidak akurat atau tidak tepat 

merujuk ke PPK-2. Selanjutnya, analisis permasalahan dapat dilakukan menggunakan 7 

prinsip sistem kerja (work system principles), mengacu pada elemen WSF (Alter, 2002). 

Tujuh prinsip ini terangkum dalam tabel 3. Hasil dari pemetaan terhadap ketujuh prinsip ini 

adalah memetakan setiap permasalahan ke dalam tujuh prinsip tersebut dan menemukan 

pneingkatan (improvements) apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut, baik yang termasuk teknologi/sistem informasi maunpun non-teknologi. Tahap ini 

belum tuntas dilaksanakan pada tahun pertama. 

 

Tabel 3 Tujuh prinsip sistem kerja 

No Elemen Prinsip 

1 Pelanggan, produk dan layanan Memuaskan pelanggan 

2 Proses bisnis Melakukan pekerjaan dengan efisien 

3 Partisipan Melayani partisipan 

4 Informasi Menciptakan nilai dari informasi (informasi 

yang lebih baik akan memberikan hasil yang 

lebih baik) 

5 Teknologi Minimalkan usaha dalam penggunaan teknologi 

(gunakan teknologi secukupnya) 

6 Infrastruktur Mengembangkan infrastruktur sebagai sumber 

daya yang dapat diandalkan 

7 Konteks Minimalkan konflik dan risiko  

 

5.1.5 Analisis Lingkungan Pemrosesan Pengetahuan   

Pada tahap ini masih diperlukan beberapa data primer dan sekunder untuk memahami 

proses-proses pengetahuan pada level individu, level organisasi dan antar organisasi: siapa 
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saja yang terlibat, informasi dan pengetahuan apa yang diperlukan oleh setiap partisipan, 

bagaimana pengetahuan dikelola, bagaimana proses penciptaan dan berbagi pengetahuan 

terjadi, bagaimana dukungan teknologi, dsb. Analisis ini merupakan fase yang penting untuk 

memodelkan kebuhan Sistem Manajemen Pengetahuan yang diperlukan. Analisis 

lingkungan pemrosesan pengetahuan pada PPK-1 dan PPK-2 belum tuntas dilakukan 

tahun pertama.    

5.1.6  Rancangan Kuesioner Bagi Pasien TB 

Kuesioner bagi pasien TB ini merupakan salah satu alat untuk menilai lingkungan pemrosesan 

pengetahuan pada sistem kerja tata laksana TB dengan JKN. Kuesioner ini akan digunakan 

untuk mengidentifikasi dan menguji pengetahuan pasien baik tentang medik (penyakit TB) 

maupun layanan administratif (layanan kesehatan dan layanan finansial oleh BPJS).  Tabel 3 

berisi operasionalisasi variabel sedangkan Tabel 4 berisi rancangan kuesioner untuk pasien 

TB. Kuesioner ini juga belum jadi digunakan sebagai alat untuk mendapatkan data 

primer tentang tingkat pengetahuan pasien tentang TB. 

Tabel 3 Operasionalisasi Variabel 

 

Variabel Dimensi  Indikator Item pertanyaan 

1. Pengetahuan 

tentang  

Tuberkulosis

/ TB (B.1.) 

1.Gejala 

(B.1.1.) 

1. GejalaUmum 

 

 

2. Gejala spesifik (lab) 

1. Batuk 

2. Sesak nafas 

3. Keringat dingin 

4. Dahak darah 

5. Pemeriksaan dahak 

6. Pemeriksaan toraks 

2. Pengobatan 

(B.1.2.) 

1. Kepatuhan berobat 

 

7. Memastikan resep obat 

8. Disiplin minum obat 

9. Lama pengobatan 

2. Proses 

penyembuhan 

10. Riwayat kesehatan  

11. Rencana medis. 

12. Berani bertanya  kepada 

dokter jika ada hal yang tidak 

jelas. 

13. Melibatkan keluarga dalam 

pengobatan  

3. Penularan 

(B.1.3.) 

1. Media penularan 
14.  Udara 

15. Peralatan makan 

2. Bentuk 
16. Bersin 

17. Batuk 

4. Pencegahan 

(B.1.4) 

1. Mencegah untuk 

tidak tertular 

18. Memperbaiki gizi 

19. Sirkulasi udara 
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Variabel Dimensi  Indikator Item pertanyaan 

2. Mencegah untuk 

tdak menularkan 

20. Masker 

21. Menutup mulut ketika batuk 

5. Sumber 

informasi 

tentang 

tuberkulosis 

(B.1.5.) 

1. Informasi dari 

Puskesmas  

22. Informasi dari banner di 

Puskesmas 

23. Informasi dari dokter di 

Puskesmas 

2. Informasi dari 

media cetak dan 

media massa 

24. Informasi dari poster 

25. Informasi dari brosur 

26. Informasi dari media radio 

27. Informasi dari media TV 

2. Pengetahuan 

tentang 

administrasi 

JKN (B.2) 

1. Kebijakan 

JKN 

berkaitan 

dengan 

syarat 

administra-

tif, iuran 

dan 

prosedur 

(B.2.1.) 

1. Syarat 

administratif 

28. KTP 

29. KK 

2. Iuran 

30. Besar iuran 

31. Waktu pembayaran iuram 

JKN 

32. Pembayaran iuran di JKN 

setempat 

33. Pembayaran iuran JKN 

melalui ATM 

3. Prosedur 

34. Masa tunggu layanan 

35. Mengetahui alur rujukan 

36. Proses rujukan mudah 

37. Layanan di Puskesmas 

terdekat 

2. Fasilitas 

obat dan 

ambulans 

(B.2.2.) 

1. Fasilitas obat 

38. Prosedur 

39. Mendapat penjelasan 

penggunaan  obat 

40. Jenis obat yang diperoleh 

dengan gratis 

41. Informasi besarnya selisih 

bayar 

2. Fasilitas ambulans 
42. Prosedur 

43. Informasi Biaya 

3. Fasilitas 

rawat jalan, 

rawat inap 

dan rujukan 

(B.2.3.) 

 

1. Rawat jalan 

44. Syarat rawat jalan  

45. Mengetahui rekam medis 

46. Waktu kontrol 

47. Disiplin melalukan kontrol 

2. Rawat inap 
48. Syarat rawat inap 

49. Mengetahui rekam medis 

3. Rujukan 

50. Syarat rujukan 

51. Mengetahui alasan rujukan 

ke tenaga medis lain 

52. Manfaat rujukan 
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Tabel 4 Kuesioner Untuk Pasien TB 

 

KUESIONER UNTUK PASIEN TB 

 
PENYUSUNAN MODEL SISTEM MANAJEMENPENGETAHUAN JAMINAN 

KESEHATAN NASIONAL UNTUK PENYAKIT TUBERKULOSIS 
 

Petunjuk: Para enumerator/surveyor terlebih dahulu menjumpai Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM), 

RS Paru dr. Rotinsulu dan Puskesmas Sukasari Kota Bandung untuk memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan survei 

dan memohon ijin untuk melaksanakan pengumpulan data dari pasen TB sebagai responden, serta menjelaskan bahwa 

identitas responden akan dijaga kerahasiaannya. Untuk pertanyaan terbuka responden diminta menjawab dengan 

kata atau kalimat yang jelas dan untuk pertanyaan tertutup (pilihan) harap memilih satu jawaban dengan 

melingkarinya. 

 

BAGIAN A.  GAMBARAN UMUM RESPONDEN 

A.1. Identitas Responden 

A1 ID Responden 

Diisi oleh petugas data entry. 
 

A2 Nama Responden 

Tulis dengan Huruf Besar pada kolom 

sebelah kanan. 

 

A3 Jenis Kelamin Responden 

Harap memilih satu jawaban saja 

dengan melingkarinya. 

1. Laki – laki 

2. Perempuan 

A4 Umur Responden 

Harap menuliskan jawaban tahun di 

kolom sebelah kanan. 

 

A5 Pendidikan Terakhir Responden 

Harap memilih satu jawaban saja 

dengan melingkarinya. 

1. Tidak bersekolah 

2. SD/MI dan sederajat 

3. SMP/MTs dan sederajat 

4. SMU/SMK/MA dan sederajat 

5. PerguruanTinggi/Universitas 

A6 PekerjaandanPendapatanResponden 

Harap memilih satu jawaban saja dengan melingkarinya. 

 A6.1 Pekerjaan 1. PNS 

2. Swasta 

3. Pedagang 

4. IbuRumahTangga 

5. Lain-lain 

(sebutkan)………………………………… 

 A6.2 Rata-rata Pendapatan per 

Bulan 

 

6 < Rp. 1.000.000,- 

7 Rp. 1.000.000,- sd Rp. 2.500.000,- 

8 Rp. 2.500.000,- sd Rp. 4.000.000, 

9 Rp. 4.000.000 sd Rp. 5.500.000,- 

10 > Rp. 5.500.000,- 

 

A.2. Lokasi Klien 

A7 Kelurahan 

Tulis dengan Huruf Besar pada 
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kolom sebelah kanan. 

A8 Kecamatan 

Tulis dengan Huruf Besar pada 

kolom sebelah kanan. 

 

A9 Kota/Kabupaten A9.1 Nama Kota/Kabupaten: 

A9.2 ID Kota/Kabupaten: 
 

 
 

A10 Tanggal Pelaksanaan Wawancara 

 

 

 

 

 
 

A11 Nama 

Enumerator: 

 Tandatangan Enumerator:  

A12 ID Enumerator:    

    

    

A13 Nama Validator:  Tandatangan Validator:  

A14 ID Validator:    
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BAGIAN B. (I. TINGKAT PENGETAHUAN RESPONDEN TTG MEDIS (TB) 

 

Petunjuk pilihan alternatif jawaban: 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

KS : Kurang Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 

Kode PERNYATAAN ALTERNATIF JAWABAN Score 

SS S KS TS STS 

B.1.1.1 Batuk selama 2 minggu adalah salah satu gejala 

umum TB. 

      

B.1.1.2 Sesak nafas sebagai salah satu tanda TB       

B.1.1.3 Keringat dingin adalah salah satu gejala TB.        

B.1.1.4 Dahak berdarah  tidak perlu diwaspadai sebagai 

cirri TB 

      

B.1.1.5 Pemeriksaan darah diperlukan untuk diagnosa 

TB  

      

B.1.1.6 Pemeriksaan toraks diperlukan untuk diagnosa 

TB 

      

B.1.2.1 Mengetahui jenis obat untuk pengobatan TB        

B.1.2.2 Disiplin minum obat tepat waktu sangat penting 

dalam proses pengobatan TB 

      

B.1.2.3 Lama pengobatan TB selama 6 bulan       

B.1.2.4 Riwayat kesehatan perlu disampaikan kepada 

dokter 

      

B.1.2.5 Rencana medis proses pengobatan merupakan 

pengetahuan penting selama pengobatan TB 

      

B.1.2.6 Berani bertanya bertanya tentang TB kepada 

Dokter jika ada yang kurang jelas.  

      

B.1.2.7 Keterlibatan keluarga sangat penting dalam 

peengobatan TB 

      

B.1.3.1 Udara adalah salah satu media penularan TB       

B.1.3.2 Peralatan makan hendaknya terpisah dengan 

orang lain untuk mencegah penularan TB 

      

B.1.3.3 Kuman TB dapat menyebar ketika bersin dengan 

hidung tidak ditutup 

      

B.1.3.4 Kuman TB dapat menyebar ketika batuk dengan 

mulut tidak ditutup 

      

B.1.4.1 Memperbaiki kualitas gizi buruk adalah salah 

satu upaya agar tidak tertular TB 

      

B.1.4.2 Sirkulasi udara yang baik di lingkungan rumah 

sebagai upaya pencegahan TB 

      

B.1.4.3 Penggunaan masker selama masa penyembuhan 

penting bagi penderita TB 
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B.1.4.4 Kebiasaan untuk menutup mulut ketika batuk 

merupakan salah satu cara pencegahan penularan 

TB 

      

B.1.5.1 Informasi tentang TB diperoleh dari banner yang 

dipajang di Puskesmas 

      

B.1.5.2 Informasi tentang TB diperoleh dari dokter 

Puskesmas 

      

B.1.5.3 Informasi tentang TB diperoleh dari poster       

B.1.5.4 Informasi tentang TB diperoleh dari brosur       

B.1.5.5 Informasi tentang TB diperoleh dari media radio       

B.1.5.6 Informasi tentang TB diperoleh dari media TV       

 

BAGIAN B. (II. TINGKAT PENGETAHUAN RESPONDEN TTG ADMINISTRASI JKN) 

 

Kode PERNYATAAN ALTERNATIF JAWABAN Score 

SS S KS TS STS 

B.2.1.1 KTP adalah syarat administratif pendaftaran JKN.        

B.2.1.2 KK adalah syarat administratif pendaftaran JKN.        

B.2.1.3 Manfaat pelayanan kesehatan berdasarkan 

besarnya iuran JKN 

      

B.2.1.4 Peserta JKN harus membayar iuran sebelum 

jatuh tempo 

      

B.2.1.5 Pembayaran iuran dapat dilakukan di JKN 

setempat  

      

B.2.1.6 Pembayaran iuran JKN dapat dilakukan melalui 

ATM 

      

B.2.1.7 Terdapat masa tunggu layanan setelah mendapat 

kartu  

      

B.2.1.8 Mengetahui alur rujukan        

B.2.1.9 Proses rujukan mudah        

B.2.1.10 Pelayanan awal untuk mendapatkan pengobatan 

adalah di Puskesmas terdekat dengan domisili 

tempat tinggal. 

      

B.2.2.1 Prosedur pengambilan obat mudah       

B.2.2.2 Mendapat penjelasan dengan baik dari petugas 

apotik tentang tata cara penggunaan obat 

      

B.2.2.3 Obat yang tersedia di apotik diperoleh dengan 

gratis 

      

B.2.2.4 Petugas menginformasikan sebelumnya jika 

terdapat selisih bayar harga obat. 

      

B.2.2.5 Prosedur pengajuan ambulans mudah       

B.2.2.6 Biaya jasa layanan ambulans dibayar oleh JKN       

B.2.3.1 Rawat jalan untuk pasien TB yang tidak 

memerlukan alat khusus. 

      

B.2.3.2 Pasien rawat jalan mengetahui rekam medis       

B.2.3.3 Mengetahui waktu kontrol kesehatan sangat 

penting untuk pasen rawat jalan 

      

B.2.3.4 Disiplin melakukan kontrol kesehatan untuk 

mengetahui kemajuan pengobatan dapat 

mempercepat kesembuhan 

      

B.2.3.5 Syarat rawat inap salah satunya adalah pasien       
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memerlukan alat khusus(seperti oksigen, infuse, 

dsj) 

B.2.3.6 Pasien rawat inap mengetahui rekam medis       

B.2.3.7 Rujukan diperlukan apabila tidak ada fasilitas 

kesehatan yang tersedia 

      

B.2.3.8 Mengetahui alasan dirujuk ke tenaga medis ybs.        

B.2.3.9 Mengetahui manfaat rujukan       

 

Petunjuk: Ucapkan terima kasih kepada responden atas kesediaannya untuk wawancara.  
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5.1.7 Perbaikan Hasil Tahun Pertama  

Beberapa pekerjaan analisis yang telah dilakukan /diselesaikan, antara lain: 

1. Analisis permasalahan dan usulan peningkatan menggunakan tujuh prinsip sistem 

kerja.  

2. Analisis lingkungan pemrosesan pengetahuan. 

3. Pemanfaatan kuesioner untuk mengetahui tingkat pengetahuan pasien TB. 

 

5.2 Target Pencapaian Tahun Kedua dan Hasil  

Target penelitian tahun kedua adalah mengembangkan model inisiatif Sistem Manajemen 

Pengetahuan (Knowledge Management System/KMS) Sistem Jaminan Kesehatan Nasional 

untuk penyakit tuberkulosis (TB), mencakup:  

1. Penyusunan model KMS 

2. Pembuatan dan pengujian prototip KMS 

3. Penyusunan rekomendasi 

 

Penyusunan model KMS ini membutuhkan pemahaman terhadap lingkungan pemrosesan 

bisnis dan lingkungan pemrosesan pengetehuan pengobatan TB dengan JKN. Pemahaman 

terhadap lingkungan pemrosesan bisnis sebahagian besar sudah diperoleh dari hasil tahun 

pertama tetapi untuk lingkungan pemrosesan pengetahuan belum tuntas.  

Pada tahap penelitian tahun kedua ini beberapa kegiatan yang telah dilakukan, antara lain: 

1) pengumpulan data primer (observasi dan wawancara lanjutan dengan nara sumber 

dokter spesialis paru dan dokter umum di PPK-2 dan PPK-1), pengumpulan data 

sekunder dan studi literatur;  

2) Analisis model KMS 

3) penyusunan beberapa artikel ilmiah (sebahagian masih berupa extended abstract) 

 

5.2.1 Pengumpulan Data 

Tanggal 26 januari 2016: wawancara dengan dr spesialis paru, dr. Yun Amril, SpP 

1. Permasalahan pasien di puskesmas (PPK-1): 

a. Ada puskesmas yang tidak ada dokternya 

b. Kapasitas puskesmas terbatas: N pasien/hari 
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c. Jadwal buka tutup yang terbatas: rata-rata buka di jam kerja, hanya sampai siang. 

d. Antrian yang panjang 

2. Permasalahan dokter di puskesmas (PPK-1): 

a. Penyakit yang perlu dikuasai terlalu banyak  

b. Beban pekerjaan meningkat 

3. Gagasan prototipe teknologi yang diperlukan: 

a. Dokter puskesmas:  

i. Aplikasi sistem pakar berbasis mobile untuk meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan dokter, baik dalam mendiagnosis maupun mengobati 144 jenis 

penyakit. Bisa di revisi dari tugas akhir ismail Soleh (Sistem Pakar Diagnosa 

penyakit Tuberkulosis Paru di RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu) serta tugas Akhir 

Afrino Eka Putra (Sistem Pakar pengobatan  Penyakit tuberkulosis Paru di RS 

Paru Dr. H.A. Rotinsulu). Keduanya lulus tahun 2005, merupakan kerja sama 

Jurusan Teknik Informatika Unpas dengan RS Paru Dr. HA Rotinsulu. 

ii. Fasilitas konsultasi online dengan pakar jika ragu-ragu (diperlukan dokter 

pembina).   

iii. Dokter perlu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan lewat pelatihan/seminar/ 

pendidikan spesialis. 

b. Pasien: Aplikasi pengingat/reminder jadwal minum obat,  kontrol, pemeriksaan lab di 

tambah fungsi sugesti dan penyemangat. 

c. Petugas DOT: Aplikasi untuk membantu peran petugas DOT dalam memberikan 

penyuluhan tentang penyakit TB, pengobatan TB dan pencegahan penularan TB. 

4. Masih diperlukan kuesioner/wawancara dengan pasien serta dokter. 

 

Tanggal 11 April : Kunjungan ke BKPM Cianjur 

1. Statistik Pasien yang diperlukan:  

a. Prosentase pasien TB yang merupakan peserta JKN 

b. Jumlah rata-rata pasien TB/hari/minggu/bulan 

c. Profile pasien: umur, jenis kelamin, pendidikan, alamat, pekerjaan, kepesertaan 

JKN, alasan rujuk dari PPK-1(ada pada surat rujuk), ketepatan merujuk 

(bagaimana temuan dokter BKPM) 
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d. BKPM: jumlah petugas medis, jumlah dokter umum, jumlah dokter spesialis, 

fasilitas laboratorium, alur diagnosis dan pengobatan 

2. Alur diagnosis: dilakukan berdasarkan gejala/anamnesa, pemeriksaan fisik, hasil lab: 

sputum dan foto toraks/ rontgen 

3. Fasilitas dan layanan kesehatan yang disediakan: termasuk foto toraks, pungsi yaitu 

tindakan mengeluarkan cairan dari paru pasien tindakan ini hanya boleh dilakukan 

dokter spesialis paru, obat OAT gratis. Alasan membantu pasien mendapatkan OAT 

gratis merupakan salah satu hal yang diperbolehkan untuk membuat rujukan dari PPK-

1 ke PPK-2.  

4. BKPM Cianjur termasuk kategori PPK-2, merupakan balai kesehatan paru yang 

merupakan cabang dari BBKPM Bandung. Sebagaimana BBKPM Bandung, dokter 

umum di BKPM Cianjur juga memiliki kemampuan membaca rontgen foto dan 

mendiagnosis kasus TB BTA negatif (rujukan dari PPK-1).    

5. Pengumpulan data selanjutnya: BBKPM Bandung sebagai organisasi bisnis yang 

melayani pengobatan TB dengan JKN, struktur organisasi, fungsi dan kewenangan, 

koordinasi internal dan eksternal, dll, diperlukan untuk menganalisis sistem kerja pada 

PPK-2, khususnya BBKPM/BKPM, rumah sakit PPK-2.    

 

Tanggal 20 April: wawancara dengan dr. Yun Amril, SpP 

1. Menegakkan diagnosis merupakan proses yang tidak mudah, memerlukan alat bukti yaitu: 

anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium. 

2. Anamnesa dan pemeriksaan fisik bersifat wajib, untuk penyakit TB pemeriksaan 

laboratorium juga bersifat wajib, minimal pemeriksaan dahak/sputum (pemeriksaan 

keberadaan bakteri) dan foto toraks (karena banyak manfaatnya bagi dokter paru dalam 

menegakkan diagnosis). 

3. Manfaat foto toraks: melihat dan menemukan penyakit TB dan penyakit non-TB (seperti 

pneumonia dan kanker) yaitu berdasarkan letak kelainan paru/sebarannya sebagai efek 

dari aktivitas bakteri tersebut. Misalnya jika di atas biasanya TB, jika di bawah biasanya 

pneumonia, jika dimana-mana biasanya kanker (Ca) paru. 

4. Kerja dokter dalam menegakkan diagnosis mirip dengan cara kerja penegak hukum dalam 

membuktikan kejahatan yaitu perlu alat bukti! 
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5. Diagnosis banding, yaitu ketika beberapa penyakit memiliki gejala-gejala yang hampir 

mirip, hal ini sering menyebabkan kekeliruan dalam menegakkan diagnosis, yang paling 

sering adalah antara TB dengan kanker paru.  

6. Kemiripan gejala antara TB dengan Ca Paru: kelainan rontgen hampir sama dan ada gejala 

batuk darah. Solusinya adalah harus periksa dahak. Masalahnya: BTA bisa negatif juga 

karena belum sampai ke dahak, masih dalam paru-paru. Untuk itu dokter akan mengamati 

kembali hasil anamnesis dengan lebih teliti dan melakukan revisi jika diperlukan begitu 

juga dengan hasil rontgen foto, jika masih meragukan maka jika perlu dilakukan CT Scan. 

Manfaat CT Scan, hasilnya lebih detil (ukuran lebih jelas juga posisi karena bentuknya 3 

dimensi). Proses diagnosis ini sangat membutuhkan ketelitian yang tinggi dan pengalaman 

dalam membaca, menganalisis dan menyimpulkan hasil laboratorium.  

7. Dari seorang narasumber (pasien): pernah didiagnosis TB oleh dokter umum di sebuah 

klinik di kota Bandung, namun setelah dilakukan pemeriksaan ulang ke dokter spesialis 

pasien tersebut dinyatakan bukan menderita TB. Menurut narasumber dokter paru, hal ini 

disebabkan karena dokter yang dikunjungi tidak bekerja sesuai standar dalam menegakkan 

diagnosis TB yaitu tidak menggunakan hasil pemeriksaan laboratorium, minimal sputum 

apalagi kota Bandung masih termasuk kota besar. Belum diperoleh data apa saja alasan 

dokter tidak bekerja sesuai standar dalam menegakkan diagnosis.  

8. Layanan bagi pasien sebelum dan setelah JKN relatif tidak berpengaruh termasuk dalam 

jumlah pasien. Jika ada keluhan dari pelaksana di lapangan adalah yang berhubungan 

dengan nilai biaya per kedatangan/hari yang dialokasikan oleh BPJS bagi satu orang 

pasien.  Hal ini berakibat pada pembatasan layanan yang bisa diberikan BKPM bagi satu 

orang pasien per kedatangan (bisa jadi per kedatangan layanan belum tuntas dan pasien 

perlu datang lagi pada hari berikutnya padahal layanan tersebut mungkin bisa diselesaikan 

dalam satu kali kedatangan).  Belum diperoleh rincian kasus apakah ada kasus seperti 

ini dalam pengobatan TB. Perlu dibuat lebih detil alur, jadwal dan layanan-layanan 

pengobatan TB mulai dari kedatangan pertama (menuju diagnosis) hingga selesai 

pengobatan.  

9. Kesimpulan/ide yang diperoleh dari hasil wawancara ini adalah: perlunya Sistem Pakar 

sebagai salah satu fasilitas untuk berbagi pengetahuan antara pakar (spesialis paru) dengan 

non pakar (dalam hal ini bisa dokter umum, calon dokter atau masyarakat umum).  Sistem 

pakar yang dibuat tingkat pengetahuan dan model interaksinya perlu disesuaikan dengan 

kategori user yang menggunakan. Bagi dokter/calon dokter sistem pakar  diagnosis 
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penyakit TB ini menjadi alat untuk meningkatkan kemampuan dalam mendiagnosis dan 

mengobati penyakit TB, sedangkan bagi pasien/ masyarakat umum bisa digunakan 

sebagai alat edukasi/penyuluhan tentang penyakit TB seperti fungsi poster-poster dan 

penjelasan petugas yang ada di Pojok DOT. Pojok DOT merupakan layanan/kegiatan 

yang ada di pusat pelayanan kesehatan yang menyediakan penyuluhan/informasi/edukasi 

tentang TB bagi masyarakat/pasien. Informasi yang disampaikan saat ini masih 

memanfaatkan media cetak seperti poster, booklet, dll sebagai media informasi ditambah 

dengan penjelasan langsung dari petugas. Penyampaian mungkin akan lebih menarik dan 

efisien jika didukung oleh aplikasi komputer berbasis multimedia.  

 

Tanggal 21 April: melakukan analisis dengan triger mimpi yang inspiratif tentang simbiosis 

(bercampurnya ide) dimana mimpi sering menjadi wadah tempat bercampurnya berbagai ide 

secara spontan. 

1. Kali ini kata kunci yang tercampur aduk adalah: peraturan, penegakan aturan, 

kemanusiaan, hak asasi (memanusiakan manusia), sudahkan aturan dan penegakkan 

aturan di wilayah-wilayah publik/kebijakan publik dilakukan secara adil dan beradab 

dengan memanusiakan manusia? Selain hanya sekedar patuh pada aspek legal formal. 

2. Analogi pada penerapan BPJS/JKN terutama bagi pasien dan operator layanan yaitu 

dokter, perawat, dan institusi. Pada penelitian ini hanya dibatasi pada pasien dan dokter. 

3. Analisis data dan permasalahan TB dan JKN selanjutnya perlu dikelompokkan dalam tiga 

dimensi yaitu: administrasi, keuangan dan medis (mulai dari diagnosis hingga 

pengobatan). 

 

5.2.2 Analisis Alur Proses 

Pemodelan alur proses hasil tahun pertama akan disempurnakan kembali dengan 

mengelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu: administratif, finansial, medis (diagnosis dan 

pengobatan). Pada tahun pertama, analisis alur proses agak luput dalam memahami alur 

proses finansial yang terkait dengan iuran anggota dan insentif pelaksana, klaim. Pada 

penelitian ini, alur proses finansial tidak dilakukan dan dikeluarkan dalam lingkup penelitian 

karena terlalu luas. Aspek finansial selanjutnya telah menjadi usulan penelitian baru untuk 

tahun pembiayaan 2017.   
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5.2.3 Analisis Sistem Kerja 

Analisis sistem kerja yang sudah dilakukan baru terhadap PPK-1 khususnya puskesmas 

(belum ke klinik swasta), diperlukan juga analisis sistem kerja di PPK-2 

(BBKPM/BKPM/RS). 

5.2.4 Analisis Permasalahan 

Analisis ini dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan wawancara mendalam dengan 

para partisipan untuk memahami kekurangan sistem. Permasalahan dikelompokkan 

berdasarkan kategori persoalan: 

1. Administratif: misalnya kepuasan terhadap layananan (kecepatan, ketersediaan, 

kualitas, kenyamanan, kepuasaaan). Perlu dicari teori dan penelitian terdahulu tentang 

kepuasan pelanggan berikut indikator dan cara penetapan levelnya. 

2. Keuangan:    

a. Yang sudah terdeteksi antara lain adalah yang berhubungan dengan alokasi biaya/ 

insentif bagi dokter. Menurut buku saku BPJS terdapat dua cara yaitu sistem 

kapitasi (bagi dokter di PPK-1) dan prospektif dengan perhitungan menggunakan 

sistem INA-CBGs bagi dokter di PPK-2 dan PPK-3.  

b. Ternyata disinilah analogi mimpi bekerja: sistem kapitasi/prospektif menerapkan 

alokasi biaya diawal berdasarkan prediksi, kenyataannya jadi terlalu kecil dan 

meleset karena alokasi biaya per kedatangan pasien terlalu kecil, termasuk 

honor/insentif dokter.  

c. Permasalahan pembiayaan yang terlalu kecil: ada yang mensiasati dengan 

meminimalkan layanan per kedatangan, dampaknya adalah prosedur pengobatan 

bagi pasien semakin berbelit-belit dan tidak tuntas (sesuai dengan hasil 

wawancara dengan dokter di BKPM Cianjur). Menurut dokter paru, sebetulnya 

untuk Pasien TB tidak terlalu masalah karena protab TB memang menentukan 

pasien perlu datang beberapa kali yaitu 3 kali untuk pemeriksaan dahak, setiap 

kali pemeriksaan butuh waktu 3 hari. Pada pertama kali datang bisa sekaligus 

dilakukan foto toraks. 
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d. Pemerintah perlu meninjau kembali sistem kapitasi yang memberi nilai terlalu 

kecil dan tidak manusiawi/adil bagi para dokter yang dapat memicu mereka 

bekerja melebihi kapasitas dan melalaikan aturan. 

e. Kenapa pelaksanaan sistem jaminan kesehatan nasional di Malaysia lebih 

berhasil?  (perlu studi banding) :  

1. Aspek administratif, terutama bagi pasien 

2. Aspek finansial (biaya yang dikeluarkan pasien, sebaran pembiayaan dan 

nilai insentif bagi dokter) 

3. Diagnosis penyakit (aspek medik): 

a. Kemampuan /keilmuan dokter dalam menegakkan diagnosis yang benar (secara 

prosedur) dan tepat (kualitas, jenis penyakit dan pengobatannya). 

b. Kepatuhan dokter dalam mentaati protab diagnosis karena diagnosis TB membutuhkan 

alat bukti pemeriksaan laboratorium. Jika tidak bisa menyebabkan overdiagnosis 

(kesalahan dalam mengidentifikasi anamnesa/pemeriksaan fisik) yang mengakibatkan 

kesalahan dalam mendiagnosis. Berdasarkan beberapa kasus kurang akuratnya 

diagnosis TB oleh dokter, dapat dipahami bahwa diagnosis TB itu kasusnya bisa 

mudah bisa juga sangat sulit dan memerlukan diagnosis banding, disinilah peran dari 

dokter spesialis paru, yang didukung oleh kemampuan/ kompetensi yang lebih dalam 

membaca, menerjemahkan dan menganalisis hasil pemeriksaan lab untuk menegakkan 

diagnosis. Mengapa dokter tidak patuh? 

c. Ketersediaan obat dan sarana laboratorium:  

i. di klinik swasta tidak tersedia obat TB gratis sehingga pasien perlu dirujuk. 

ii. di klinik swasta mungkin tidak tersedia fasilitas penunjang seperti laboratorium 

untuk pemeriksaan sputum dan foto toraks sehingga pasien perlu dirujuk.   

iii. Berarti ada tiga jenis rujukan: kasus/jenis penyakit TB, pengobatan, atau akses 

untuk mendapatkan spesimen/fasilitas lab dalam rangka diagnosis. 

d. Adanya kontradiksi dengan aturan lain, yang mewajibkan pasien selalu harus ke PPK-

1 dulu padahal di PPK-1 mungkin tidak tersedia  laboratorium (minimal pemeriksaan 

sputum dan tenaga dokter) sebelum mendapat rujukan ke PPK-2.  

e. Pasien berobat tetapi terlambat ditangani dokter ahli karena dokter di PPK-1 salah 

diagnosis (contoh akibat overdiagnosis terhadap pasien). 

5.2.5 Analisis Alternatif Solusi 
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Peningkatan dari permasalahan dan kekurangan sistem yang disarankan dapat berupa 

rekomendasi yang berhubungan dengan aturan maupun model/prototipe produk teknologi 

yang dianggap dapat meningkatkan kinerja dan kepuasaan. Model dan prototipe produk yang 

disarankan antara lain: 

1. Sistem pakar: sistem diagnosis TB (disesuaikan dengan sistem rujukan berjenjang), 

dikembangkan secara bertahap, sesuai dengan target pengguna, mulai dari 

masyarakat awam, calon dokter, dokter umum di PPK-1, dokter umum di PPK-2, 

dan dokter spesialis paru.  

2. Sistem pendukung keputusan (SPK) untuk menentukan alokasi biaya/kapitasi di 

PPK-1. 

3. Sistem pendukung keputusan (SPK) untuk mendukung perhitungan pembiayaan 

prospektif INA-CBGs di PPK-2 dan PPK-3. Untuk penyakit TB, yang 

membutuhkan INA-CBGs adalah yang penyakitnya mulai: i) parah, misalnya untuk 

menentukan obat, persediaan/ distribusi obat; ii) mengalami komplikasi dengan 

penyakit lain 

4. SPK untuk menentukan distribusi obat.   

5. Data Mining: untuk mengetahui sebaran penderita TB berdasarkan lokasi geografis 

per kecamatan, per kabupaten/kota, per provinsi. Hasil data mining bisa 

dimanfaatkan untuk mendukung berbagai keperluan termasuk untuk mendukung 

diagnosis, pengobatan dan pencegahan penyakit TB. Data mining bisa 

memanfaatkan data medik penderita TB yang mengandung data tentang gejala-

gejala, hasil pemeriksaan fisik dan hasil pemeriksaan lab serta diagnosis dan 

pengobatan. 

6. Layanan informasi berbasis web/mobil: untuk mengakomodir kebutuhan informasi 

bagi  pasien terkait layanan BPJS, misalnya informasi tentang lokasi puskesmas 

terdekat, panduan layanan, edukasi, dsb.  

7. Jasa medis dokter dibuat lebih adil/manusiawi berdasarkan data dan perhitungan 

yang lebih cermat menggunakan alat bantu aplikasi komputer seperti data mining 

dan SPK. Saat ini jasa medis di puskesmas relatif lebih besar dibandingkan dokter 

di tingkat lebih tinggi karena pakai sistem kapitasi. Namun sistem kapitasi yang 

berdasarkan kuota berdasarkan data yang lalu juga bisa menguntungkan/merugikan 

tergantung jumlah pasien riil yang datang lebih sedikit/lebih banyak. Besar kuota di 

tiap daerah berbeda-beda. 
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8. Besarnya biaya per kedatangan pasien tidak dibatasi agar jumlah pasien yang 

datang ke PPK tidak membengkak karena layanan yang terpaksa dipecah menjadi 

beberapa kali kedatangan.  

 

5.2.6 Luaran  

Berdasarkan hasil kegiatan pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan hingga 

saat ini, telah dihasilkan beberapa kandidat luaran berupa makalah dan extended abstract 

untuk beberapa artikel ilmiah yang rencananya akan dipublikasikan di jurnal dan seminar 

ilmiah nasional dan internasional, antara lain: 

1. Pengembangan Sistem Pakar Diagnosis Dan Pengobatan Tuberkulosis Untuk Mendukung 

Berbagi Pengetahuan Pada Era Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (Developing Expert 

System For Tuberculosis Diagnose and Treatment To Support Knowledge Sharing In The 

Era of National Health Insurance System), sudah dipublikasikan pada seminar 

internasional AASEC yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia, dan 

diterbitkan dalam Indonesian Journal of Science and Technology (IJOST), IOP Serial 

Conference. 

2. Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan Untuk Manajemen Pengobatan Tuberkulosis 

Pada Era Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (Modelling Decision Support System For 

Management of Tuberculosis Treatment In The Era of National Health Insurance System) 

3. Pengembangan Sistem Pengingat Berbasis Mobile Untuk Jadwal Pengobatan 

Tuberkulosis (Mobile-based Reminder System Development for  Tuberculosis Treadment 

Schedule)  

4. Seni Penerapan Konsep dan Metodologi Dalam Analisis Sistem Manajemen Pengetahuan 

Pengobatan Tuberkulosis Pada Era Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (The Art of 

Applying Concept and Methodology In Knowledge Management System Analysis, Case 

Study: Tuberculosis Treatment   In The Era of National Health Insurance System) 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari proses dan hasil penelitian yang telah dilakukan: 

1. Penelitian ini telah menghasilkan pemahaman terhadap lingkungan bisnis pengobatan TB 

dan proses-proses bisnis yang dilakukan di PPK-1 dan PPK-2 (model proses bisnis, model 

sistem kerja, dan model kebutuhan pengetahuan).  Data diperoleh lewat observasi, 

wawancara dan studi dokemen terkait (baik dari internet maupun buku). Pendekatan 

analisis yang digunakan untuk menganalisis lingkungan bisnis dan kebutuhan 

informasinya, mengadopsi pendekatan analisis sistem informasi (siklus pengembangan 

sistem informasi lewat analisis proses bisnis, analisis sistem kerja, dsb). Sedangkan 

kerangka fikir mengenai Sistem Manajemen Pengetahuan mengadopsi konsep Siklus 

Hidup Pengetahuan (knowledge life cycle/KLC).    

2. Telah dilakukan pengumpulan data primer, untuk mengetahui tingkat pengetahuan 

partisipan, dan alur interaksi pada siklus pemrosesan pengetahuan pada setiap PPK. 

3. Telah dihasilkan beberapa usulan model intervensi manajemen pengetahuan/ aplikasi 

Sistem Manajemen Pengetahuan berupa perangkat lunak yang dapat membantu 

stakeholders dalam meningkatkan efektivitas pelayanan pengobatan penyakit TB. 

4. Telah dilakukan pengembangan model dan prototipe aplikasi Sistem Pakar untuk 

diagnosis penyakit TB. 

5. Salah satu alat untuk pengumpulan data primer yaitu kuesioner untuk Pasien TB dengan 

JKN sudah selesai dirancang dan diuji tetapi belum sempat digunakan. 

6. Pengumpulan data pada institusi kesehatan tidak mudah untuk dilakukan karena 

membutuhkan proses perijinan khusus seperti surat ijin ethical clearance yang 

dikeluarkan oleh instansi tertentu. Ketiadaan surat ini menjadi kendala ketika mengajukan 

ijin penelitian di RS Paru Rotinsulu, mewakili PPK-3. Beruntung beberapa narasumber 

sangat kooperatif, terbuka dan cukup detil dalam memberikan informasi dan berbagi 

pengetahuan. 
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7.2 Saran 

Berdasarkan proses dan pencapaian hasil penelitian tahun pertama ini, saran yang perlu 

dipertimbangkan adalah: 

1. Agar pengumpulan data berjalan lebih lancar, persiapan (mulai dari proposal hingga 

perijinan dilakukan lebih teliti, lengkap dan tepat waktu mengingat waktu penelitian 

yang pendek dan kompleksnya sistem yang diamati). 

2. Penulisan artikel ilmiah dan pembuatan prototipe segera diselesaikan agar 

memberikan manfaat/kontribusi bagi masyarakat, keilmuan dan pengambilan 

kebijakan dan layanan kesehatan khususnya pengobatan TB di era JKN. 

3. Beberapa usulan perangkat lunak yang diusulkan sebagai terapan teknologi informasi 

untuk sistem manajemen pengetahuan dapat terus dikembangkan hingga dapat 

diimplementasikan dalam dunia nyata dan memberi konstribusi yang nyata kepada 

masyarakat. 
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Abstract. National Health Insurance has been implemented since 1st January 2014. A number 

of new policies have been established including multilevel referral system. The multilevel 

referral system classified health care center into three levels, it determined that the flow of 

patient treatment should be started from first level health care center. There are 144 kind of 

diseases  that must be treat in the first level which mainly consists of general physicians. 

Unfortunately, competence of the physician in the first level may not fulfil the standard 

competence yet. To improved the physisians knowledge, government has created many events 

to accelerate knowledge sharing. However, it still needs times and many resources to give 

significan results.  Expert system is kind of software that provide consulting services to non-

expert users in accordance with the area of its expertise. It can improved effectivity and 

efficiency of  knowledge sharing and learning. This research was developed a model of TB 

diagnose expert system which comply with the standard procedure of TB diagnosis and 

regulation. The proposed expert system has characteristics as follows provide facility to 

manage multimedia clinical data, supporting the complexity of TB diagnosis (combine rule-

based and case-based expert system), interactive interface, good usability, multi-platform, 

evolutionary.   

 

1.  Introduction 

Tuberculosis (TB) is an epidemic. Prevention and treatment of TB has been a national health program 

for years. It has been supported by the establishment of hospital and health center specifically for TB 

and other lung diseases, as well as the treatment of tuberculosis which is free for the community. 

Community leaders together with pulmonary physician associations through various foundations also 

actively conduct outreach activities to reduce the number of TB patients and the risk of TB 

transmission. All updated within national guidelines for TB control[1]. 

Since National Health Insurance (Jaminan Kesehatan Nasional/JKN) has been implemented in 

Indonesia, a number of new policies have been established, including multilevel referral system. The 

multilevel referral system classified health care center (Pusat Pelayanan Kesehatan/PPK) into three 

levels, namely the PPK-1, PPK-2 and PPK-3. It determined that the flow of patient treatment should 

be started from PPK-1, if PPK-1 was not able to handle, the patient will be referred to the PPK-2 or 

PPK-3. This change raises several issues including the readiness of stakeholders due to lack of 

knowledge[2]. According to the guide book of clinical treatment in PPK-1, general physicians in PPK-

1 has to mastering the 144 kinds of diseases[3]. Unfortunately their competence may not fulfil yet. 

This may caused over diagnosis or under diagnosis, including when diagnosing TB. These are a series 

of problems identified from our previous studies related to implementation of JKN and the possible 

impact on TB treatment.  

Nowadays, Indonesian government through Ministry of Health held a variety of workshops to 

increase the knowledge of stakeholders in diagnosing and treating TB. These efforts of course takes 

time, costs and resources. To improve its effectiveness,  this study proposes an information 

technology-based solution that is an expert system to support learning and sharing knowledge. Expert 

system is kind of software that providing consulting services to non-expert users in accordance with 

the area of its expertise. In this paper we propose a model of expert system for TB diagnosis which 

supports knowledge sharing and comply with the standard procedure of TB diagnosis and regulations 

of JKN and national guidelines for TB control.  
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2.  Methodology 

Expert system is a software  application. Therefore the development of expert system can follow the 

life cycle of software engineering. Software engineering process is divided into five generic process 

framework: communication, planning, modeling, construction and deployment[4]. Communication is 

done to understand the goals and desires of stakeholders as well as obtaining the necessary data such 

as process flow system, stakeholders involved, documents and information required. In this study, data 

collection done through observation (seeing / observing) the flow of patient's treatment process and in-

depth interviews with stakeholders (pulmonary specialists and general practitioners) in PPK-1 and 

PPK-2. Data collection in this research involved many stakeholders in some healthcare institutions.  

Expert system to be developed is expert system to support sharing of knowledge from experts (lung 

specialist) to general physician / medical students who want to gain knowledge about TB diagnosis. 

TB diagnosis procedure adopted is standard procedure TB diagnostics[5],  guideline  services at 

primary healh care center[3], and enriched by the internal knowledge of experts. System modeling 

consists of two stages: analysis and design. Analysis process was conducted to understand the existing 

system and defining the system requirements to be developed.  

3.  Results and Discussion 

This section covers concepts, principles and processes of TB diagnosis. Sources of knowledge were 

collected from literature research [2][5][6] and deep interviewed with experts.   

3.1.  Multilevel referral system 

BPJS card owner has the right to health check and treatment through multilevel referral system. There 

were no obstacles and difficulties for cardholders BPJS to use the benefits of the insurance throughout 

referral procedures gradually from the level of basic services Puskesmas (Pusat Pelayanan Kesehatan/ 

PPK-1), RS secondary type D, C (PPK-2), B and A ( PPK-3). The Center for Lung Health Community 

(Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat/BBKPM) and the Center for Lung Health Community (Balai 

Kesehatan Paru Masyarakat BKPM) is a specialized health care facilities lung equivalent to RS type C 

(PPK-2). 

3.2.  Epidemiology TB 

Tuberculosis (TB) is a disease caused by the bacteria Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis). 

TB germs can attack various parts of the body such as the kidneys, bones, brain and lungs. Lung is the 

organ most frequently subjected. WHO estimates that, in Indonesia every year there are 500,000 

new cases; 200,000 cases (40%) are around health centers, 250,000 (50%) of cases are found in the 

service of the Hospital or Clinic Government and Private sector, while the remaining 10% is not 

affordable health care units. TB bacilli are rod-shaped and are resistant to acid staining alcohol (so-

called acid-fast bacilli or AFB, Basil Tahan Asam/BTA). BTA can be seen with a microscope. 

3.3.  Management of TB patients 

TB patient management implemented by health centers, hospitals and hospital lung, BKPM and 

BBKPM, Physician Private Practice (DPS) and other service facilities. TB disease is inserted into the 

ability level 3A[3]. Physician graduates capable of making a clinical diagnosis and provide 

preliminary treatment on the state that is not an emergency; able to determine the most appropriate 

referrals for further care of patients and to follow up after returning from the referral. 

3.4.  Procedures of TB diagnosis 

In the national TB program, the diagnosis of pulmonary tuberculosis for adults is confirmed by the 

discovery of the TB germs through microscopic examination of sputum (three times, in the time of 

the first day–in the morning of the second day-in the time of the second day; namely Sewaktu Pagi 

Sewaktu/SPS). While chest X-ray, culture and sensitivity can be carried out in accordance with the 

indication. It is not justified to diagnose TB only by radiographic examination because chest X-ray 

does not always give an typical of pulmonary TB, so often occurs overdiagnosis or underdiagnosis. To 
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diagnose extrapulmonary TB, a bit difficult. Symptoms and complaints depending on which organs 

are affected, such as neck stiffness in TB meningitis, TB pleural chest pain (pleurisy), enlargement of 

the superficial lymph nodes in lymphadenitis tuberculosis and spinal deformity (gibbus) on TB 

spondylitis and others. The diagnosis is confirmed by clinical examination, bacteriological or 

histopathological taken from the body's tissues are exposed. 

3.5.  Pathogenesis 

Tuberculosis germs that enter through the airway will be lodged in the lung tissue so it will nest 

pneumonic form, which is called the primary nest or primary affective. This primary nest may arise in 

any part of the lung, in contrast to the nest reactivation. 

3.6.  Classification of Diseases TB 

Types of TB disease can be classified based on anatomical location and results of examination of 

sputum / bacteriology, and a history of previous treatment.  

3.6.1.  Location of anatomical disease 

 Pulmonary tuberculosis, the TB cases that the lung parenchyma. Miliary tuberculosis is 

classified as pulmonary TB because the lesion is located in the lung. 

 Extrapulmonary tuberculosis, the TB case on organs other than the lung such as pleura, lymph 

nodes (including mediastinal and/or hilum), abdomen, genitourinary tract, skin, joints, bones 

and meninges. 

3.6.2.  The results of examination of sputum or bacteriologists 

 smear positive pulmonary tuberculosis (BTA +), ie if: 

o at least one of at least two times a sputum examination showed positive results in 

laboratory qualified external quality assurance (EQA). Preferably one that comes from 

the sputum expectoration morning. 

o In countries or regions that do not have a laboratory on condition EQA, then 

pulmonary TB smear positive are: Two or more results of sputum smear-positive, or 

the results of sputum smear-positive and supported the results of radiographic fit the 

description TB set by the clinician, or the results of sputum smear positive plus 

positive M. tuberculosis cultures. 

 smear negative pulmonary tuberculosis (BTA-), if: 

o negative sputum examination results but positive culture results. At least two sputum 

smear negative result at a qualified laboratory EQA. It is advisable culture 

examination on sputum smear negative test results to confirm the diagnosis, especially 

in areas with HIV prevalence> 1% or TB patients with pregnancy ≥ 5% OR 

o sputum smear examination twice negatif, in case no culture of M. Tuberculosis 

facility 

o radiographic results in keeping with active tuberculosis and: 

 Test results are HIV positive or HIV laboratory correspond, or 

 HIV negative (or unknown HIV status or HIV prevalence is low) 

 The case of former TB, if:  

o the results of smear examination (culture-negative if any) and the radiological picture 

smear negative test results (also negative cultures if any) and pulmonary radiological 

picture shows TB lesions that are not active, or photo series (within 2 months) show 

picture settled. OAT adequate treatment history will be more supportive.  

o In cases of doubt the radiological picture and have received treatment OAT two 

months but on the chest radiograph was no change in the radiological picture. 

 

3.6.3.  Previous treatment history 



70 

 Treatment history is very important to know to look at the risk of drug resistance or MDR. In 

this group is necessary to check the culture and sensitivity test OAT. 

o New patient: patient who had not received prior treatment for TB or have been getting 

OAT less than one month. Patients with sputum smear result is positive or negative 

with the disease at any anatomic location. 

o Patient with a history of previous treatment: patients who have received prior TB 

treatment for at least one month, with the results of sputum smear positive or negative 

by anatomic location of disease in any area, consisting of: 

 Relapse: patients who previously had received treatment for TB and has been 

declared cured or treatment is complete, re-diagnosed with smear-positive 

 Default: patients who have been treated and broke treatment 2 months or 

more with BTA+. 

 Failure: patients with sputum examination results remained positive in the 

fifth month or more during treatment 

 Transfer: patients were transferred to another register to continue treatment. 

 Other cases are all cases that do not satisfy the above conditions, as the 

unknown history of previous treatment, been treated but it is not known the 

results of treatment, and re-treated with smear negative. 

 

3.7.  The process of TB diagnosis 

Phycisians need some data obtained from several stages of examination: 

 Anamnesa, in the form of questions posed to the patient to determine the clinical symptoms 

experienced by the patient. It can be divided into two groups, local symptoms and systemic 

symptoms. Local symptoms correspond organ involved when the organ affected is the lung, 

the local symptoms are respiratory symptoms. 

o Respiratory Symptoms:  ≥ 2 weeks cough, coughing up blood, shortness of breath, 

and chest pain. 

o Systemic symptoms: fever, malaise, night sweats, anorexia and weight loss. 

o Extrapulmonary TB symptoms depend on the organs involved, such as tuberculous 

lymphadenitis will enlargement is slow and painless of the lymph nodes. In TB 

meningitis will see symptoms of meningitis. While the TB pleurisy symptoms are 

shortness of breath and sometimes chest pain in the side of the cavity pleuranya there 

is fluid. 

 Physical examination, there are four methods: a) inspection (viewed at a glance); b) palpation / 

touched by hand; c) percussion (tap and listen to the sound produced); d) auscultation 

(listening to sounds). The technique is taught in basic medical education for signs / physical 

symptoms of certain diseases. In pulmonary tuberculosis, abnormalities obtained depending 

on the area of structural abnormalities of the lung. In the beginning (early) development of the 

disease is generally not (or difficult) find abnormalities. 

o lung disorders are generally located in areas particularly the apex of the superior lobe 

and posterior segments (S1 and S2), and the apex of the inferior lobe (S6). On 

physical examination can be found bronchial breath sounds, breath sounds weakened 

amforik, wet crackles, signs of withdrawal lungs, diaphragm, and mediastinum. 

o On TB pleurisy, fission examination abnormalities depending on the amount of fluid 

in the pleural cavity. In dim or found percussion dullness, auscultation breath sounds 

weakened until no sound on the contained liquid. 

o In TB lymphadenitis, visible enlarged lymph nodes, common in the neck area (think 

of the possibility of tumor metastasis), sometimes in the armpit area. Enlargement of 

the gland can be cold abscess. 

 Investigations: examination using laboratory facilities, such as bacteriological examination, 

radiology, pleural fluid, histopathology, blood, etc. 

o Examination of bacteriology:  
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Regular microscopic examination using Ziehl-Nielsen and microscopic fluorescence 

using auramin-rhodamine staining. Examination of the bacteria culture using the egg 

base media, the Lowenstein-Jensen, Ogawa, and Kudoh. Molecular test such as PCR-

Based Methods of IS6110 Genotyping. Sensitivity test like Hain test (test sensitivity 

to R and H), molecular beacon testing (test sensitivity to R), and gene x-pert (test 

sensitivity to R). Examination using the culture medium is more sensitive than 

microscopic examination. The other test: Tuberculin test,  IGRA, T-SPOT TB and 

Serology test,   but currently, serulogi test was not significant for TB diagnosis. 

o Radiological examination: the standard tests is chest radiograph. Other checks on the 

indication that lateral photo, top-lordotic, oblique, or CT scan. 

o Other Investigations: Pleural fluid analysis, Histopathological examination of tissues, 

and Blood tests.  

  

Patient said as Suspect TB, if the results of the anamnesis and physical examination showed 

symptoms of TB disease. Patients are said to be suffering from TB if have found the evidence of M. 

tuberculosis germs. Figure 1 shows the flow of TB diagnosis.  

 
Clinical Symptons+ 

Physical Examination

Chest X-ray Sputum BTA

Pulmonary TB 

BTA (+)

Pulmonary TB 

BTA (-)
Misdoubt

Other lung 

Diseases 

+ - + -

Old photo 

available

Old photo 

not available

* Do other investigations in 

accordance with the needs and 

facilities (induction, sputum, 

bronchoscopy, biopsy, etc.) or 

eksjuvantibus therapy for TB

Evaluation of 

radiographic 1-2 

months

Do not 

change
Worsening ImprovementWorsening

Not TB
Pulmonary TB

(when other lung diseases 

have been eliminated)

Not TB Pulmonary 

TB  

Figure 1 Flow of TB diagnosis[5] 

3.8.  Flow of TB diagnosis and treatment in PPK   

Chronology of TB diagnosis in Figure 1 does not show the level of competence of doctors who 

deal with appropriate referral systems storied JKN. Flow TB diagnosis and treatment with JKN 

determined by the case and the gravity of the disease and the availability of supporting facilities at 

PPK. According to the flow of process, a general physician at PPK-1 is expected to make a diagnosis 

of TB disease in the case of BTA +, ie if clinical symptoms +, examination +, sputum smear +, 

meaning it can proceed with treatment but if anamnesa +, examination + but smear (confusing/ 

suspected TB smear) then the doctor PPK-1 can make a referral to PPK-2.   

At PPK-2, after registration, patients are first handled by general physicians in the PPK-2. General 

physicians here have been equipped with the ability to read an X-ray photograph (can handle cases of 

TB smear). Here re-examination of microscopic sputum (can use the results of PPK-1 if believed), and 

radiological / chest X-ray). If the chest X-ray results (confusing / doctors are not sure), the general 

physicians in the PPK-2 can refer to a pulmonary specialist, if the result of chest X-ray + then 

continued with the treatment and the patient was referred back to the PPK-1. If the results of 

radiographic equivocal or negative, the pulmonary specialist can perform the inspection again from the 

beginning, including sputum culture-as well as requesting additional examinations such as 

histopathological tissue by means of biopsy or analysis of pleural fluid, usually for cases of TB outside 

the lungs (extra-pulmonary TB),  blood test is not done anymore. In addition to treatment, medical 

specialists may also perform some non medical action of drugs such as puncture namely tube 

placement (WSD) to remove fluid. If the diagnosis stating the patient needs surgery or hospitalization, 

the patient will be referred to the PPK-3. 
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Cases of tuberculosis resistant to anti-TB drugs (OAT) or multi-drug resistance (MDR TB), due to 

inadequate treatment handled directly by a specialist in the PPK-2, with a special procedure. Detailed 

guidelines in making the diagnosis and management in Indonesia has been available in print (book), 

issued by the Association of Pulmonary Specialist Indonesia. This book contains the standards for 

diagnosis of TB, the standard for the treatment of TB and standards for public health, the reference 

book for the entire pulmonary specialist in Indonesia. This book also discussed various TB treatment 

in special circumstances (TB Comorbidity / Tb with comorbidities), namely: i) TB Millier, ii) Eufusi 

pleural TB, iii) pulmonary tuberculosis with diabetes mellitus, iv) pulmonary TB with HIV / AIDs , v) 

pulmonary tuberculosis in Pregnancy, Breastfeeding and User Hormonal Contraception, vi) 

Pulmonary TB in kidney failure, vii) pulmonary tuberculosis with liver abnormalities. And also cases 

of TB with few complications both before treatment and after treatment should be referred to adequate 

facilities.  

3.9.  Complexity and potential inaccuracies in diagnosis of TB 

Variations of TB disease specific circumstances affect the diagnosis and treatment process, namely: 

 TB with comorbidities, is TB that occur together with other diseases and influence each other, 

such as TB with HIV, TB with Diabetes Mellitus, Kidney TB, TB in children; 

 TB complications: TB is getting worse, may have an impact on organs outside the lungs so 

that handling is also more complicated as MDR (multi drugs resistance). 

TB disease with special circumstances this causes the process of diagnosis and treatment is more 

complex that needs to be handled by a specialist. 

Difficulty in TB diagnosis also located in anamnesis and physical examination. This needs to be 

done cleverly and conscientiously to produce an accurate diagnosis. It is not enough to rely on a literal 

understanding but also the ability of analysis supported by extensive knowledge and experience of the 

doctor. For example, when identifying patients who are less willing to be frank so that incorrectly 

states the clinical symptoms (eg, patients with symptoms of HIV/ AIDs). In this case, doctor should be 

good at digging up information using combination of communication techniques and analytical skills. 

The ability to diagnose and examination have been taught but the opportunity to get a unique cases 

very rarely. Anamnesis and physical examination helps the doctor to determine the location of disease. 

3.10.  The previous researchs and The proposed TB-diagnose expert system 

Based on the characteristics of the system (flow diagnostic process should be in accordance with the 

standard procedures, medical data, problems and complexities in the process of diagnosis). Several 

approaches in the development of systems for disease diagnosis have been developed. Some previous 

researchs have contributed to develop the interface model that increases physician convenience in 

entering and accessing data during the process of medical diagnosis. They developed an interface 

dialog-based model which more interactive, fast and easy to entry the physical examination data for 

skin diseases.  Data could be represented in text and images (shapes of abnormal skin taken from 

photos and its location which is taken by touching the location of the disease in the photo)[7]. A 

system architecture that supports sharing clinical documents between doctors for consulting diagnosis 

of disease was purposed[8]. Some special features are provided to process medical image documents 

including store, access, transfer and  medical image processing to identified abnormal areas and other 

processes that support analysis of disease.     

Some software systems for detection of pulmonary TB was developed. An application using image 

processing techniques to distinguish normal and not normal lung picture based on cavity found at the 

upper region of thoracs[9]. Another knowledge-based system was developed to detect TB disease also 

through chest X-ray combined with a learning algorithm. It involves experts to improve the learning 

system finds the disease[10]. Nevertheless, lung specialist that we was interviewed said the detection 

of TB disease only through chest X-ray is not in accordance with the applicable standards for TB 

diagnosis. TB diagnosis should be confirmed by examination of sputum (BTA). The other rule-based 

expert system for TB diagnose designed to translate tuberculosis patients’ symptomatic data for online 

(web-based) pre-laboratory screening to help medical practitioners reduce patient–doctor ratio in 

hospitals[11].  
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A rule-based expert system combined with image analysis techniques to detect and recognize facial 

expression was developed[12]. The system architecture is divided into three parts, namely processing: 

preprocessing (face detection) include elements / detection parameters, expert system (facial 

expression recognition) and post-processing (evaluation). This system architecture is inspired to 

develop TB diagnosis expert system architecture which is in accordance with standard diagnostic 

procedures and diversity of medical data is generated and used for diagnosis.   

An hybrid version of knowledge-based systems (expert systems) was developed for automatic 

classification of images echo images (B-scans) generated by ultrasonic scanning system[13]. This 

expert systems are made by combining rule-based expert system with case-based reasoning systems 

(CBR) for image classification. CBR is an expert system that is working to find a solution by 

calculating the proximity of a combination of symptoms in certain case by a combination of symptoms 

in cases-based. CBR is suitable to solve new problems. This hybrid system is also suitable to adopt in 

the development of TB-diagnosis expert systems. n the field will always find a combination of 

symptoms (case) just because of disease progression and the development of techniques of diagnosis 

and treatment.   

Treatment adherence is a particular problem in tuberculosis. Although tuberculosis is not a chronic 

disease, its prevention and cure require the use of medications for long periods, 6-9 months. A state of 

the art about the fails in tuberculosis treatment and strategy to improve patient adherence was 

conducted by Sumartojo using social behavioral methods[14]. The results of this research was very 

significant to formulate the new methods of TB treatment and control that is DOT (Directly Observed 

Therapy). DOT is one component of DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse, is the name 

given to the tuberculosis control strategy recommended by the World Health Organization.  The others 

used new technology or tools to improve the efficiency and effectiveness of TB diagnosis[15][16].   

Some ideas that can be inferred regarding the characteristics and system architecture system that 

will be developed are as follows: 

     

1. Flow TB diagnosis process is quite complex and it must be in accordance with the standard 
procedures set by Indonesian pulmonary physician association and it must pay attention to 
the referral system and the rules relating to the implementation of JKN. The diagnosis of TB 
will not use radiographic image processing techniques as the only evidence for the diagnosis 
of TB. Image processing techniques can be used to improve the accuracy of diagnosis or just 
for learning. 

2. The diagnosis of tuberculosis requires the support of clinical data obtained from the three 
stages of the examination including various type of fata: anamnesa (desciption/text), physical 
examination (description or sound), and investigations (image and its description). So that, 
the proposed system could store, access and processing of multimedia data. 

3. The interface module is designed to accelerate the process of entering data in various 
formats, improve the accuracy of diagnosis and supports the sharing of knowledge, 
interesting and  comfortable to the users. 

4. Implementing a hybrid system that combines rule-based expert system with case-based 
reasoning (CBR) expert system for consultation facilities, provide teaching facilities to 
improve the knowledge and ability of phycisians to perform examination and analysis of 
clinical data (learning modul as pre-diagnosis) and supports knowledge sharing (direct 
consultation with experts) using communication facilities. 

5. An expert system needs to be developed in stages. The process model used is prototyping in 
order to quickly capture the user's needs and to develop an expert system which has high 
usability. 

6. Knowledge base consists of a set of rules derived from the flow of TB diagnosis were 
obtained from source of expertise, that was collected from manual diagnosis and expert's 
knowledge gained from in-depth interviews. Understanding the data, we conclude the 
complexity of the diagnostic process should not be ignored by simply using a simple interface 
model in the consultation process, especially when entering the various results of the 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tuberculosis
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Organization


74 

examination (anamnesis, physical examination and investigations). Amenities interface to 
display the conclusion/ diagnosis should be supported by interactive-explanation facility. In 
particular, the expert system supporting multimedia data. Building for mutli-platform 
(desktop, web or mobile). If the chosen platform allows, expert systems will provide facilities 
to share knowledge directly (direct consultation).  

4.  Conclusions 

This paper represents the conceptualization of TB-diagnosis expert system in JKN era and its 

development process. The process including some main activities like data collection, literature study, 

analysis and modeling. TB-diagnosis expert system required due to TB is an epidemiology, TB 

diagnosis is a complicated process and potentially give inaccurate result especially in the JKN era. 

This expert system is required to support knowledge sharing between lung specialists to general 

phycisians or medical students. The proposed TB-diagnosis expert system characteristics as follows 

provide facility to store, access, and process multimedia clinical data, supporting the complexity of TB 

diagnosis (combine rule-based and case-based expert system), provide interactive interface, pay 

attention to usability, multi-platform, using evolutionary process model. Further research will be 

focused on prototype development, including design and construction of every component in 

accordance with the characteristics of the proposed system. 
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Abstrak 

 
Pada era sebelum Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan, 

pencegahan dan pengobatan TB telah lama menjadi program kesehatan nasional, antara lain dengan didirikannya 

rumah sakit dan balai kesehatan khusus untuk TB dan penyakit paru lainnya, serta pengobatan TB gratis bagi 

masyarakat. Tokoh masyarakat bersama asosiasi dokter paru melalui berbagai yayasan juga secara aktif 

melakukan kegiatan penyuluhan untuk mengurangi jumlah penderita dan risiko penularan TB. Sejak JKN 

diimplementasikan pada 1 januari 2014,  telah diberlakukan berbagai perubahan, tidak hanya pada sistem 

pembayaran tetapi juga pada sistem pelayanan kesehatan, yaitu sistem rujukan bertingkat. Sistem rujukan 

bertingkat mengelompokkan pusat pelayanan kesehatan (PPK) menjadi 3 tingkat yaitu PPK-1, PPK-2 dan PPK-3 

dan menetapkan bahwa alur pengobatan pasien harus dimulai dari PPK-1 (puskesmas/klinik), jika  PPK-1 tidak 

mampu menangani baru dirujuk ke PPK-2 atau PPK-3.   Perubahan ini menimbulkan beberapa permasalahan dan 

ketidakpuasan di kalangan stakeholders. Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya data, informasi dan 

pengetahuan untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang tepat oleh pembuat keputusan. Misalnya 

ketika melakukan perhitungan kapitasi dan besaran insentif yang diberikan kepada dokter di PPK-1, jumlah dan 

distribusi stok obat TB, serta perhitungan pembiayaan prospektif INA-CBGs di PPK-2 dan PPK-3. Sistem 

pendukung keputusan  (SPK) merupakan salah satu jenis aplikasi/perangkat lunak  yang dapat membantu 

pembuat keputusan dalam membuat keputusan yang optimal. Fungsi utama sistem pendukung keputusan adalah 

melakukan perhitungan atau menggunakan model matematik untuk memprediksi kejadian di masa yang akan 

datang berdasarkan sejumlah data dari kejadian yang telah lalu. SPK merupakan sebuah perangkat bantu untuk 

membuat keputusan yang optimal. Hasil penelitian ini adalah analisis sistem pendukung keputusan yang sesuai 

dengan kebutuhan manajemen pengobatan TB di masa penerapan JKN. 

Kata kunci: manajemen pengobatan, jaminan kesehatan nasional, sistem pendukung keputusan, tuberkulosis 
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Abstrak 

 
Pencegahan dan pengobatan TB telah lama menjadi program kesehatan nasional, antara lain dengan didirikannya 

rumah sakit dan balai kesehatan khusus untuk TB dan penyakit paru lainnya, serta pengobatan TB gratis bagi 

masyarakat. Tokoh masyarakat bersama asosiasi dokter paru melalui berbagai yayasan juga secara aktif 

melakukan kegiatan penyuluhan untuk mengurangi jumlah penderita dan risiko penularan TB. Proses 

Pengobatan TB membutuhkan waktu yang cukup lama. Pasien yang didiagnosis TB harus menjalani proses 

minum obat anti TB (OAT) selama minimal tiga bulan, dan wajib melakukan kontrol secara rutin ke dokter pada 

jadwal yang telah ditentukan.  Proses pengobatan TB tidak boleh putus atau berhenti di tengah jalan karena bisa 

menimbulkan kasus multidrugs resistance (MDR) TB, yaitu jenis penyakit TB yang disebabkan oleh kuman TB 

yang sudah resisten terhadap OAT tertentu. Biasanya ditemukan pada pasien dengan riwayat TB dengan ciri-ciri 

fisik tertentu. Di rumah sakit, pasien MDR-TB ditangani secara khusus pada ruang yang khusus.  Pengobatan 

kasus MDR TB lebih kompleks dan membutuhkan biaya yang lebih mahal. DOTS merupakan salah satu strategi 

yang diterapkan untuk mendukung keberhasilan pengobatan TB salah satu programnya adalah pengawasan 

langsung minum obat (directly observed treatment/DOT). Program ini untuk memastikan bahwa pasien 

meminum obat dan melakukan kontrol secara teratur. Penerapannya antara lain merekomendasikan perlunya 

petugas pendamping minum obat (PMO) bagi setiap pasien. Petugas PMO bisa dari pihak keluarga, lingkungan 

masyarakat atau petugas medis yang ditunjuk. Di Puskesmas dan Balai Besar/Balai Kesehatan Paru Masyarakat 

(BBKPM/BKPM) menyediakan Pojok DOT yang memberikan layanan informasi bagi pasien TB, khususnya 

pasien baru atau yang pasien mendapatkan pengobatan baru. Informasi yang disampaikan oleh PMO bersifat 

rutin, berulang, butuh daya ingat dan kepatuhan/disiplin, juga sifat empati dan tanggungjawab yang tinggi. Sifat 

ini mestinya juga melekat pada pasien agar punya semangat utnuk sembuh/tidak putus berobat. Keberadaan 

teknologi informasi dan komunikasi seperti smartphone dan internet telah memungkinkan untuk 

dikembangkannya sebuah aplikasi pengingat (reminder) yang dapat meningkatkan keberhasilan proses 

pengobatan TB. Aplikasi ini dapat membantu pasien, petugas, dan dokter untuk saling berkomunikasi dan 

mengingatkan jadwal minum dan kontrol serta memberi semangat untuk berobat secara teratur.  

Kata kunci: pengobatan, jadwal, minum obat, kontrol, sistem pengingat, tuberkulosis 
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Abstrak 

 
Saat ini konsep dan metodologi pengembangan sistem informasi telah matang dan terdefinisi baik, berbagai 

konsep, pendekatan dan metodologi telah diturunkan dan diterapkan dalam berbagai pengembangan sistem 

informasi. Bagi peneliti dan praktisi, tidak ada lagi kerancuan tentang pengertian informasi dan sistem informasi, 

begitu juga dengan metodologi pengembangannya. Sebaliknya pengertian tentang pengetahuan dan manajemen 

pengetahuan bagi peneliti dan praktisi masih belum konvergen dipengaruhi oleh bidang ilmu dan profesi. 

Akibatnya penerapan manajemen pengetahuan pun masih beragam dan kurang tepat karena keterbatasan sudut 

pandang. Peneliti dan praktisi dari kalangan bidang teknologi informasi, rekayasa perangkat lunak dan sistem 

informasi cenderung memperlakukan pengetahuan sama dengan informasi, yaitu benda yang dapat dengan 

mudah dikelola dalam sistem komputer sehingga menganggap bahwa manajemen pengetahuan itu sama dengan 

sistem informasi. Sementara peneliti dan praktisi dari manajemen/organisasi/filosofis menganggap pengetahuan 

itu adalah proses, dinamis, melekat dalam diri manusia, tidak mudah dikelola dalam sistem komputer dan 

menganggap bahwa manajemen pengetahuan adalah manajemen sumber daya manusia.  Perbedaan pandangan 

ini sedikit mulai sedikit mulai dijembatani berkat beberapa penelitian terkini. Makalah ini membahas 

pengalaman pengembangan sistem manajemen pengetahuan mulai dari pemahaman terhadap konsep, pemilihan 

pendekatan dan metodologi hingga penerapannya pada studi kasus pengobatan tuberkulosis (TB) di era sistem 

jaminan kesehatan nasional (JKN). Kompleksitas permasalahan semakin berkembang karena studi kasus ini 

sendiri sangat kompleks dan mencakup tugas dan kewenangan lintas institusi berskala nasional dalam 

pengobatan TB dan bersinggungan dengan kebijakan nasional JKN yang relatif baru diimplementasikan dan 

membawa banyak perubahan, termasuk dalam pengobatan TB. Perubahan yang terjadi tidak hanya pada sistem 

pembayaran tetapi juga pada sistem pelayanan kesehatan, yaitu sistem rujukan bertingkat. Sistem rujukan 

bertingkat mengelompokkan pusat pelayanan kesehatan (PPK) menjadi 3 tingkat yaitu PPK-1, PPK-2 dan PPK-3 

dan menetapkan bahwa alur pengobatan pasien harus dimulai dari PPK-1 (puskesmas/klinik), jika  PPK-1 tidak 

mampu menangani baru dirujuk ke PPK-2 atau PPK-3. Perubahan ini menimbulkan beberapa permasalahan dan 

ketidakpuasan di kalangan stakeholders. Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya data, informasi dan 

pengetahuan untuk mengambil keputusan, juga ketidaksiapan sumber daya. Penelitian ini telah berhasil meramu 

berbagai konsep, pendekatan, metode dan tools yang diadopsi dari sistem informasi, sedmikian rupa sehingga 

secara terstruktur mampu menguraikan kompleksitas dalam analisis sistem dan pengembangan inisiatif sistem 

manajemen pengetahuan pengobatan TB di era JKN. 

Kata kunci: jaminan kesehatan nasional/JKN, konsep, metodologi, manajemen pengobatan, sistem informasi, 

sistem manajemen pengetahuan, tuberkulosis 
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Abstrak 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan 

telah diimplementasikan sejak 1 Januari 2014. 

Dengan diluncurkannya program ini, pemerintah 

berharap derajat kesehatan masyarakat semakin 

meningkat dan penyakit-penyakit infeksi khususnya 

tuberkulosis (TB) akan menurun jumlahnya. 

Implementasi JKN membawa perubahan tidak 

hanya pada sistem pembayaran tetapi juga pada 

sistem pelayanan kesehatan. Sejak JKN 

diimplementasikan, berbagai permasalahan muncul 

disebabkan kurangnya sosialisasi dan kesiapan 

stakeholders. Data, informasi, pengetahuan 

merupakan bentuk transformasi pengetahuan yang 

menjadi dasar pengambilan keputusan untuk 

menyelesaikan permasalahan. Manajemen 

pengetahuan (knowledge management/ KM) 

merupakan suatu konsep untuk meningkatkan 

performansi organisasi melalui praktik penciptaan 

pengetahuan dan berbagi pengetahuan melalui 

interaksi dan komunikasi dan fasilitas untuk 

mengektraksi, membungkus dan mendistribusikan 

pengetahuan menjadi pengetahuan organisasi. 

Jurnal ini membahas hasil pengumpulan data, 

pemodelan proses bisnis pengobatan TB bagi 

pengguna JKN, analisis permasalahan dan model 

kebutuhan sistem manajemen pengetahuan untuk 

sistem pengobatan TB dengan JKN.  

Kata kunci: diagnosis dan pengobatan, jaminan 

kesehatan nasional, manajemen pengetahuan, 

tuberkulosis, pemodelan proses bisnis 

Abstract 

National Health Insurance (Jaminan Kesehatan 

Nasional/JKN) has been implemented since January 

1st, 2015. The aim and purpose of this program is to 

improve the degree of community health, and to 

decrease the infection diseases especially 

tuberculosis (TB). Implementation of JKN has shown 

a significant effect, not only in budget covering that 

needed in TB treatment but also improved the 

health services itself. However, there are several 

problems which caused by the lack of program 

socialization and the readiness of stakeholders. 

Data, information and knowledge as some 

important components of knowledge 

transformation which is used in decision making 

process. Knowledge management is a concept to 

improve the organization performance by practicing 

of knowledge creation and knowledge sharing. In 

this context, it shared knowledge by using effective 

communication, interaction to extract, wrap and 

distribute the knowledge into organization 

knowledge. This paper discussed the result of data 

compilation, modeling of JKN’s patient tuberculosis 

treatment, their analysis and model knowledge 

management system properly for treatment of 

tuberculosis patient which used JKN facilities.   

mailto:yucesp@unpas.ac.id
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1. Pendahuluan  
 

Sejak 1 Januari 2014, sesuai dengan amanat 

UU No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional (SJSN), Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN)/ Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) kesehatan mulai 

diimplementasikan di semua fasilitas 

kesehatan di Indonesia. Dengan 

diluncurkannya program ini, pemerintah 

berharap derajat kesehatan masyarakat 

semakin meningkat dan penyakit-penyakit 

infeksi khususnya tuberkulosis (TB) paru dan 

luar paru akan menurun jumlahnya. 

Sayangnya, implementasi JKN masih memiliki 

kekurangan dan mendatangkan berbagai 

keluhan dari masyarakat.  

Beberapa permasalahan yang 

terindentifikasi pada implementasi JKN sebagai 

berikut:1 1) regulasi operasional seperti 

peraturan pemerintah, peraturan presiden dan 

peraturan menteri kesehatan terlambat 

dikeluarkan dan disosialisasikan sehingga 

muncul keluhan mulai dari registrasi peserta, 

besar iuran, sampai pelayanan operasional di 

fasilitas kesehatan; 2) Sistem pelayanan 

kesehatan dengan sistem rujukan baru, rujukan 

bertingkat dimulai dari puskesmas juga 

menjadi permasalahan. Rujukan berjenjang 

dan terbagi tiga tingkat, yang awalnya 

ditujukan untuk mengoptimalkan sistem 

rujukan, menjadi menyiksa dan menambah 

penderitaan pasien; 3) Sistem pembayaran 

dengan INA-CBGs. Penerapan tarif yang 

dilakukan BPJS sepertinya terburu-buru dan 

tidak melibatkan organisasi profesi kesehatan. 

Besaran pembiayaan kacau balau dan banyak 

mendapat protes dari rumah sakit dan 

organisasi profesi; 4) Besaran klaim juga sangat 

rendah. Hal ini memaksa para dokter dan 

profesi kesehatan memberi pelayanan jauh 

dibawah standar profesi dan standar prosedur 

operasional dan sedikit-sedikit merujuk ke 

fasilitas yang lebih lengkap; 5) Kualitas dan 

kuantitas obat yang tersusun dalam 

formularium nasional, sangat terbatas dan jauh 

dari standar pelayanan minimal.  

Minimnya pengetahuan akibat kompleksitas 

informasi yang diterima oleh dokter dan 

perawat (pemberi layanan kesehatan) maupun 

pasien sebagai penerima layanan dapat 

mempengaruhi proses implementasi program.2 

Pengetahuan yang minim tentang JKN, dapat 

menimbulkan sikap (kecenderungan perilaku) 

yang “keliru” atau negatif atau kurang 

mendukung.3 Sikap kurang mendukung dari 

pemberi layanan akan menurunkan 

produktivitas kerja, kualitas layanan, 

terhambatnya pemecahan masalah dan 

pengembangan hubungan antar manusia, 

timbulnya ketegangan, konflik atau mungkin 

demonstrasi/menolak dalam melayani pasien-

pasiennya. Jika hal ini terjadi pada dokter dan 

perawat dapat menimbulkan underdiagnosis 

atau overdiagnosis, kurang tepat memberikan 

pengobatan dan asuhan keperawatannya. Jika 

situasi ini terjadi pada pasien tuberkulosis (TB) 

BTA positif; dapat menimbulkan kasus TB 

resisten obat (TB MDR) yang penanganan 

kasusnya membutuhkan waktu yang lebih lama 

dan biaya yang lebih besar. Hal ini sangat 

berlawanan sekali dengan prinsip dan tujuan 

JKN yaitu kendali mutu dan kendali biaya.  

Berbagai persoalan yang muncul terutama 

bersumber dari perubahan pada sistem 

pembayaran dan perubahan pada sistem 

pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem 

rujukan bertingkat. Perubahan ini tentu saja 

membutuhkan kesiapan stakeholders 

khususnya operator pelaksana JKN baik pada 

level individu maupun organisasi. Individu dan 
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organisasi perlu dibekali informasi dan 

pengetahuan yang diperlukan untuk 

melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien.  

Manajemen pengetahuan (knowledge 

management/KM) merupakan suatu konsep 

untuk meningkatkan performansi organisasi 

melalui praktik penciptaan pengetahuan dan 

berbagi pengetahuan melalui interaksi dan 

komunikasi dan fasilitas untuk mengektraksi, 

membungkus dan mendistribusikan 

pengetahuan menjadi pengetahuan organisasi. 

Berdasarkan konsep KM, dapat dikembangkan 

Sistem Manajemen Pengetahuan (Knowledge 

Management System/ KMS) yang memberikan 

dukungan terhadap implementasi KM dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi.  

Dengan menerapkan KMS di lingkungan 

organisasi penyedia layanan kesehatan dengan 

JKN, diharapkan dapat membantu pemerintah 

dalam mengefektifkan pelaksanaan JKN, 

khususnya untuk penyakit tuberkulosis (TB). 

Penyakit TB dipilih karena merupakan penyakit 

infeksi dengan jumlah penderita terbanyak di 

Indonesia, juga menimbulkan berbagai 

problema kesehatan pada masyarakat. 

Jurnal ini membahas hasil penelitian tahun 

pertama dari penelitian berkelanjutan (multi 

years) untuk pengembangan KMS sistem 

layanan pengobatan TB dengan JKN. 

Pembahasan selanjutnya dari jurnal ini adalah 

sebagai berikut: metode penelitian yang 

digunakan, hasil pengumpulan data untuk 

memahami sistem yang berjalan dan 

permasalahannya yang direpresentasikan 

dalam bentuk model proses bisnis pengobatan 

TB dengan JKN dan analisis permasalahan 

dalam layanan  pengobatan TB dengan JKN; 

dan analisis model KMS yang dibutuhkan.  

2. Metode 
Pengumpulan data untuk penelitian ini 

dilakukan di dua tempat yaitu Puskesmas 

Kecamatan Sukasari, Bandung, Jawa Barat, 

mewakili PPK-1 dan  BBKPM Cibadak, 

Bandung, Jawa Barat, mewakili PPK-2. Pada 

awalnya juga direncanakan untuk melakukan 

pengambilan data di RS Paru Rotinsulu, 

Bandung mewakili PPK-3 tetapi ditunda karena 

pihak RS meminta surat ethical clearance yang 

pengurusannay membutuhakn waktu dari 

instansi yang berwenang. Pengumpulan data 

dilakukan antara bulan Juli hingga Oktober 

2015.  

 Pengumpulan data dilakukan lewat 

observasi, wawancara mendalam dengan 

dokter spesialis paru di BBKPM Cibadak, serta 

studi dokumen terkait dari internet maupun di 

tempat penelitian. Analisis dilakukan dua tahap: 

1) untuk memahami sistem yang berjalan 

(lingkungan pemrosesan bisnis) menggunakan 

pendekatan analisis sistem informasi yang 

menghasilkan model proses bisnis sistem 

layanan pengobatan TB dengan JKN; 2) 

memahami kebutuhan informasi dan 

pengetahuan menggunakan pendekatan 

worksystem framework. 

Proses bisnis adalah suatu gagasan untuk 

memahami bagaimana bisnis melaksanakan 

pekerjaannya untuk menghasilkan nilai-nilai 

bagi pelanggan. Proses bisnis ini disajikan 

dalam diagram alur proses, jenis swimlane 

diagram yang memperlihatkan aktor, alur 

proses dan dokumen. 

Work System Framework (WSF) 

merupakan suatu kerangka fikir yang 

menggambarkan suatu sistem kerja secara 

ringkas namun signifikan berdasarkan elemen-

elemen pentingnya.4 WSF ini dapat digunakan 

untuk memetakan elemen-elemen sistem dan 

menilai apakah sudah optimal atau belum. 

Hasil analisis ini selanjutnya digunakan untuk 

merencanakan peningkatan sistem 

(improvements), antara lain lewat 
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pemanfaatan teknologi informasi dan sistem 

informasi.  

Work system merupakan sistem, dimana 

partisipan manusia atau mesin melaksanakan 

bisnis proses dengan menggunakan informasi, 

teknologi, dan sumberdaya lain untuk 

menghasilkan suatu produk dan atau layanan 

bagi internal atau external customer. Elemen-

elemen yang membangun work system 

framework:4 i) customer (orang/organisasi yang 

menerima/ menggunakan produk/ jasa yang 

dihasilkan oleh sistem baik langsung maupun 

tidak langsung), ii) product/ service (gabungan 

benda fisik, informasi dan layanan yang 

dihasilkan oleh sistem), iii) business process 

(kumpulan tahapan kerja atau aktivitas dalam 

sistem yang dibutuhkan untuk menghasilkan 

produk/jasa hingga diterima oleh konsumen), 

iv) participants (orang atau organisasi yang 

terlibat dalam menjalankan tahapan kerja), v) 

information (semua informasi yang dibutuhkan 

oleh partisipan dalam menjalankan proses 

bisnis), vi) technology (hardware, software dan 

perlengkapan lainnya yang digunakan oleh 

partisipan dalam menjalankan proses bisnis); 

vii) context (organisasional, persaingan, 

teknikal, dan regulasi terkait, sebagai faktor 

lingkungan yang mempengaruhi performansi 

sistem); viii) infrastructure (sumber daya 

bersama baik manusia maupun sumber daya 

teknikal lain meskipun dikelola di luar sistem, 

seperti staf training, infrastruktur informasi, 

jaringan dan database). 

  

3. Hasil dan Pembahasan 
 

Pembahasan subbab ini mencakup hasil 

pengumpulan data (baik data primer maupun 

sekunder) tentang JKN, penyakit TB, dan alur 

proses bisnis terkait dengan pengobatan TB 

pada setiap Pemberi Pelayanan Kesehatan 

(PPK).  Digunakan sebagai dasar untuk 

mendefinisikan siklus pemrosesan bisnis dan 

siklus pemrosesan pengetahuan dari sistem 

berjalan dan sistem manajemen pengetahuan 

yang menjadi target.  

3.1 Kebijakan dan Perubahan Layanan 

Kesehatan JKN 

Lahirnya Undang-Undang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional (SJSN) No.40 tahun 2004 

menunjukkan rencana pemerintah untuk 

menerapkan Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN). JKN merupakan program pemerintah 

dan masyarakat dengan tujuan memberikan 

kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh 

bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk 

Indonesia dapat hidup sehat, produktif dan 

sejahtera. SJSN dijalankan oleh Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai UU 

No.24 tahun 2011, melakukan kontrak kerja 

dengan badan hukum pemilik rumah sakit. 

Rumah sakit yang dikontrak BPJS adalah rumah 

sakit yang memberikan kualitas layanan terbaik 

dengan tarif yang terjangkau.    

Manfaat jaminan kesehatan terdiri atas 

manfaat medis dan manfaat non medis. 

Manfaat medis tidak terikat dengan besaran 

iuran yang dibayarkan, sedangkan manfaat non 

medis meliputi manfaat akomodasi dan 

ambulans. Manfaat pelayanan promotif dan 

preventif meliputi pemberian pelayanan 

penyuluhan kesehatan perorangan, imunisasi 

dasar, keluarga berencana dan skrining 

kesehatan. Penyuluhan kesehatan perorangan 

meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai 

pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku 

hidup bersih dan sehat. Pelayanan skrining 

kesehatan diberikan secara selektif yang 

ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan 

mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit 

tertentu (jenis penyakit, dan waktu pelayanan 

skrining kesehatan). Pelayanan kesehatan yang 

dijamin meliputi pelayanan tingkat pertama 

dan pelayanan kesehatan rujukan tingkat 
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lanjut. Terdapat juga beberapa pelayanan 

kesehatan yang tidak dijamin oleh BPJS.  

Sistem Rujukan Bertingkat 

Pemilik kartu BPJS mempunyai hak untuk 

memeriksakan kesehatan dan berobat melalui 

sistem rujukan bertingkat. Tak ada halangan 

dan kesulitan bagi pemegang kartu  BPJS 

Kesehatan untuk menggunakan manfaat 

asuransinya sepanjang prosedur rujukan 

berjenjang mulai dari tingkat layanan dasar 

Puskesmas (Pemberi Pelayanan 

Kesehatan/PPK-1), RS sekunder tipe D, C (PPK-

2), B dan A (PPK-3). Rumah sakit pendidikan, 

tempat pendidikan profesi dokter ataupun 

pendidikan spesialis (RS tipe B atau A), 

termasuk pelayanan tertier. BBKPM 

merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang 

setara dengan RS tipe C (PPK-2). Sistem rujukan 

bertingkat berlaku untuk kasus rawat inap 

maupun kasus rawat jalan, tetapi tidak berlaku 

untuk kasus gawat darurat seperti batuk darah 

(hemoptisis), pneumotoraks (dispneu dan atau 

nyeri dada pada sisi yang sakit).5 

Sistem Pembayaran 

Besaran pembayaran kepada fasilitas 

kesehatan ditentukan berdasarkan 

kesepakatan BPJS kesehatan dengan asosiasi 

fasilitas kesehatan di wilayah (regionalisasi) 

tersebut dengan mengacu pada standar tarif 

yang ditetapkan oleh Menteri. Peserta tidak 

boleh dikenai biaya tambahan, kecuali bagi 

peserta yang tidak mengikuti standar 

peraturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan 

tingkat kemahalan masing-masing daerah 

(regional), Indonesia dibagi empat  regional 

yaitu: regional-1 untuk wilayah Jawa-Bali, 

regional-2 untuk wilayah Sumatra, regional-3 

untuk wilayah Kalimantan-Sulawesi-NTB), dan 

regional-4 untuk wilayah Papua-Maluku-NTT. 

Pelayanan kesehatan kepada peserta 

Jaminan Kesehatan harus memperhatikan 

mutu pelayanan, berorientasi pada aspek 

keamanan pasien, efektifitas tindakan, 

kesesuaian dengan kebutuhan pasien, serta 

efisiensi biaya. Efisiensi pembiayaan pelayanan 

terhadap peserta BPJS tercipta melalui 

standarisasi pelayanan dengan membuat 

clinical pathway. Dengan clinical pathway, kita 

dapat melakukan unit cost per service, bukan 

unit cost per-day.6  

Paradigma Pembayaran, INA-CBGs 

Dalam era JKN, terjadi perubahan 

paradigma pembiayaan dari retrospektif 

menjadi prospektif. Dengan sistem prospektif, 

pembayaran pelayanan dilakukan sebelum 

pelayanan diberikan. Kapitasi dan INA-CBG’s 

merupakan sistem pembayaran prospektif. 

INA-CBGs merupakan singkatan dari Indonesian 

Case Base Groups. INA-CBG’s adalah suatu 

pengklasifikasian atau pengelompokkan dari 

perawatan holistik pasien yang dirancang 

untuk menciptakan kelas-kelas yang relatif 

homogen dalam hal sumber daya yang akan 

digunakan dan berisikan pasien-pasien dengan 

karakteristik klinis yang sejenis. Dengan kata 

lain, INA-CBG’s merupakan cara pembayaran 

keseluruhan biaya perawatan pasien 

berdasarkan diagnosis atau kasus yang relatif 

sama. Klasifikasi diagnosis menggunakan ICD-

10, sedangkan klasifikasi prosedur/tindakan 

digunakan ICD-9-CM. Termasuk penambahan, 

diagnosis sekunder, penyakit penyerta dan 

komplikasi ataupun penyulit, yang langsung 

dikaitkan dengan pembiayaan pelayanan 

kesehatan (termasuk jasa medis).  

Clinical Pathway 

 Proses perawatan pasien adalah proses 

yang sarat seni bernilai tinggi. Dalam merawat 

pasien, dokter kadang memberikan pelayanan 

yang bervariasi sesuai dengan ilmu 

pengetahuan dan pengalaman yang 

dimilikinya. Variasi memang diperlukan, 

mengingat setiap pasien TB, memiliki kondisi 
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tubuh yang bervariasi saat bereaksi terhadap 

penyakit TB yang diderita maupun OAT yang 

diminumnya. Namun tidak jarang, variasi yang 

diberikan dokter malah tidak perlu dan bahkan 

berisiko menambah beban biaya atas 

pelayanan yang diberikan. Untuk 

mengendalikan kondisi yang bervariasi 

diperlukan clinical pathway.7           

 Clinical pathway (CP) adalah alur/pedoman 

kolaboratif yang menunjukkan secara detail 

tahap-tahap penting dari pelayanan kesehatan 

termasuk hasil yang diharapkan dalam 

merawat pasien yang berfokus pada diagnosis. 

CP, alur yang menggambarkan proses mulai 

saat penerimaan pasien hingga pemulangan 

pasien. CP menyediakan standar pelayanan 

minimal dan memastikan bahwa pelayanan 

tersebut tidak terlupakan dan dilaksanakan 

tepat waktu. Pedoman kolaboratif ini 

dijabarkan dari Panduan Praktek Klinik (PPK); 

PPK merupakan “aplikasi” dari Standar Praktek 

Kedokteran (SPK). Pengelompokan ini mengacu 

pada ICD-10 untuk diagnosis dan ICD-9-CM 

untuk prosedur atau tindakan. 

Pengelompokkan ini dikenal dengan grouping 

dan coding. Untuk mencegah terjadinya 

kesalahan dalam coding maupun grouping, 

diperlukan adanya “verifikator” yang dapat 

menentukan apakah rekam medis yang 

meliputi penulisan diagnosis utama, penyerta, 

komorbid dan komplikasi-penyulit sudah layak 

maupun sesuai. Konsep ini, dapat mencegah 

suatu tindakan moral hazard yang dapat saja 

dilakukan oleh dokter.  

3.2 Tata Laksana Pasien TB 

Penatalaksanaan pasien TB dilaksanakan 

oleh Puskesmas, rumah sakit dan rumah sakit 

paru, Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat 

(BKPM) dan Balai Besar Kesehatan Paru 

Masyarakat (BBKPM), Dokter Praktek Swasta 

(DPS) dan fasilitas layanan lainnya. Secara 

umum konsep pelayanan di Balai Pengobatan 

dan DPS sama dengan pelaksanaan pada 

rumah sakit dan Balai Pengobatan (klinik). 

Dalam Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (2013), 

dinyatakan bahwa penyakit TB dimasukkan ke 

dalam tingkat kemampuan 3A, dimana pada 

tingkat ini lulusan dokter mampu membuat 

diagnosis klinik dan memberikan terapi 

pendahuluan pada keadaan yang bukan gawat 

darurat; mampu menentukan rujukan yang 

paling tepat bagi penanganan pasien 

selanjutnya dan mampu menindaklanjuti 

sesudah kembali dari rujukan. Gambar 1 

menunjukkan klasifikasi penyakit TB, dimana 

dokter pada PPK-1 dianggap dapat menangani 

penyakit TB kategori BTA+.  

 

TB

TB Paru

TB Ekstra Paru

TB Paru BTA (+)

TB Paru BTA (-)

 

 

Gambar 1 Klasifikasi Tuberkulosis8 

Dalam program TB nasional, diagnosis TB 

paru pada orang dewasa ditegakkan dengan 

ditemukannya kuman TB melalui pemeriksaan 

dahak mikroskopis (SPS). Sedangkan 

pemeriksaan penunjang seperti foto toraks, 

biakan dan uji kepekaan dapat dilakukan sesuai 

dengan indikasinya. Tidak dibenarkan 

mendiagnosis TB hanya berdasarkan 

pemeriksaan foto toraks saja karena foto 

toraks tidak selalu memberikan gambaran yang 

khas pada TB paru, sehingga sering terjadi 

overdiagnosis atau underdiagnosis. Untuk 

mendiagnosis TB luar paru, lebih sulit. Gejala 

dan keluhan tergantung organ yang terkena, 

misalnya kaku kuduk pada meningitis TB, nyeri 

dada pada TB pleura (pleuritis), pembesaran 

kelenjar limfe superfisialis pada limfadenitis TB 

dan deformitas tulang belakang (gibbus) pada 

spondilitis TB dan lain-lainnya. Diagnosis pasti 

ditegakkan dengan pemeriksaan klinis, 

bakteriologis dan atau histopatologi yang 

diambil dari jaringan tubuh yang terkena. 
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3.3 Proses Bisnis di PPK 

Alur proses pengobatan penyakit TB  

dengan JKN pada pemberi pelayanan 

kesehatan (PPK) mulai dari PPK-1, PPK-2 hingga 

PPK-3 ditentukan oleh jenis/kasus dan tingkat 

kegawatan penyakit sesuai dengan hasil 

pemeriksaan kesehatan pasien dan diagnosis 

dokter. Gambar 2 menggambarkan alur 

pendaftaran peserta JKN/BPJS Kesehatan, 

gambar 3 menggambarkan alur proses 

registrasi pasien untuk mendapatkan layanan 

medik sedangkan gambar 4 dan 5 mewakili alur 

diagnosis dan pengobatan TB di PPK.   

Alur Proses Pendaftaran Peserta JKN 

Alur Proses Administrasi

Petugas BPJSPeserta

Mengambil nomor antrean 
dan menunggu pemanggilan

Memberikan formulir 
Daftar Isian Peserta (DIP)

Formulir DIP Kosong

Mengisi formulir

Formulir DIP Terisi 

Menyerahkan formulir DIP & 
lampiran

Dokumen Resmi Peserta

Menginputkan data calon peserta 
BPJS kesehatan & create virtual 

account

Mendapatkan nomor virtual account (VA)

Dokumen Virtual Account

Dokumen Pembayaran

Pembayaran peserta BPJS 
Kesehatan

Fotocopy KTP/Pasport, Kartu Keluarga, 
Buku Tabungan, pasfoto 3x4)

 

Gambar 2 Alur Proses Pendaftaran JKN 

Alur Proses Registrasi Pasien  

Mengambil 

nomor antrean di 

loket BPJS

Pasien Baru?

Menyimpan 

kartu berobat 

dikotak kartu

Menunggu 

panggilan

Pasien Baru?

Mencari rekam 

medis pasien

Memanggil 

pasien sesuai 

dengan nomor 

antrean

Mengecek 

eligibilitas 

peserta BPJS

Peserta JKN 

aktif

Pasien Petugas Regisrasi

Peserta 

Terdaftar?

Peserta Baru?

Mengisi data 

identitas pasien 

baru BPJS

Menerima kartu 

berobat

Menandatangani 

klaim

Melakukan 

pelayanan RJTP 

1X kontak/ 

penjamin pribadi

Melakukan 

pelayanan RJTP

Mengantarkan rekam 

medis pada poli 

sesuai kebutuhan 

pasien

Menunggu di ruang 

tunggu poli yang 

dituju

Kartu Berobat 

Kartu Berobat 

Klaim

Rekam Medis 

Pasien

Formulir 

Peserta

Data Eligibilitas 

Peserta BPJS

YT

Y

T

Y

T

Y

T

  
Gambar 3 Alur Proses Registrasi pasien 

Alur Proses Pemeriksaan Medik di PPK-1  

Alur Proses Pemeriksaan Pasien TB di PPK-1

Dokter Umum PPK-1 Unit Penunjang Petugas Penyuluhan

Anamnesa & 
 pemeriksaan fisik

Pemeriksaan Dahak/ 
Sputum mikroskopis Memberikan Penyuluhan

Hasil Anamnesa & 
Pemeriksaan Fisik

Hasil pemeriksaan 
sputum mikroskopis Materi Penyuluhan TB

Menegakkan Diagnosis, 
Mengisi Rekam Medis

Data ada tapi 
membingungkan?

Membuat 
Rujukan ke PPK-2

Pengobatan
 (Obat & Non-Obat)

Hasil Diagnosis

Ya

Surat Rujukan 
ke PPK-2

Resep

Tidak

Gambar 4 Alur Proses Pemeriksaan Medik PPK-1 

Dilihat dari alur proses ini, dokter umum di 

PPK-1  diharapkan dapat menegakkan 

diagnosis penyakit TB dengan kasus BTA+, yaitu 

jika hasil anamnesa:+, sputum/BTA:+, berarti 

dapat dilanjutkan dengan pengobatan tetapi 

jika anamnesa +, tetapi BTA- (membingungkan, 

diduga TB tetapi BTA-)  maka dokter PPK-1 

dapat membuat surat rujukan ke PPK-2.   

Alur Proses Pemeriksaan Medik di PPK-2  

Alur Proses Pemeriksaan Pasien TB di PPK-2

Dokter Umum PPK-2 Unit Penunjang Dokter Spesialis Paru
Petugas 

Penyuluhan

Anamnesa &
pemeriksaan fisik

Pemeriksaan Dahak/Sputum

Memberikan 
Penyuluhan

Hasil Pemeriksaan Dahak Materi 
Penyuluhan TB

Menegakkan Diagnosis, 
Mengisi Rekam Medis

Data ada tapi 
membingungkan?

Membuat Rujukan 
ke dokter spesialis

Pengobatan 
(Obat & Non-Obat)

Hasil 
Diagnosis

Ya

Tidak

Resep

Membuat Rujukan Balik Ke PPK-1

Surat Rujukan 
ke spesialis

Pemeriksaan Rontgen foto

Pemeriksaan Patologi Anatomi

Uji Spirometri

Pemeriksaan Cairan 
(Biopsi)

Hasil rontgen foto

Hasil Patologi Anatomi

Hasil Uji Spirometri

Hasil Biopsi

PEMERIKSAAN PENUNJANG

Anamnesa & 
pemeriksaan fisik

Menegakkan Diagnosis, 
Mengisi Rekam Medis

Perlu operasi/
rawat inap?

Membuat 
Rujukan ke PPK-3

Pengobatan 
(Obat & Non-Obat)

Hasil Diagnosis

Ya

Tidak

Resep

Surat Rujukan Balik ke PPK-1

Hasil Anamnesa & 
Pemeriksaan Fisik

Hasil Anamnesa & 
Pemeriksaan Fisik

Surat Rujukan ke PPK-3

Pemeriksaan Darah

Hasil Pemeriksaan Darah

Gambar 5 Alur Proses Pemeriksaan Medik PPK-2 

Di PPK-2, setelah melakukan registrasi, 

pasien terlebih dahulu ditangani oleh dokter 

umum di PPK-2. Dokter umum disini sudah 

dilengkapi dengan kemampuan untuk 

membaca rontgen foto (dapat menangani 

kasus TB BTA-). Disini dilakukan pemeriksaan 

ulang sputum mikroskopis (bisa menggunakan 

yang dari PPK-2 jika yakin), dan radiologi/foto 

rontgen (foto toraks). Jika hasil foto toraks     
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(membingungkan/ dokter tidak yakin)  maka 

dokter umum di PPK-2 dapat merujuk ke 

dokter spesialis paru, jika hasil foto toraks + 

maka dilanjutkan dengan pengobatan dan 

pasien dirujuk balik ke PPK-1.  

Dokter spesialis paru melakukan 

pemeriksaan kembali dari awal dan dapat 

meminta pemeriksaan tambahan seperti 

pemeriksaan laju endap darah (LED), 

hispatologi jaringan dengan melakukan biopsi, 

biasanya untuk kasus TB yang di luar paru (TB 

ekstra paru). Selain pengobatan, dokter 

spesialis juga mungkin melakukan beberapa 

tindakan medis non obat seperti punksi yaitu 

pemasangan slang (WSD) untuk mengeluarkan 

cairan. Jika hasil diagnosis menyatakan pasien 

butuh operasi atau rawat inap maka pasien 

akan dirujuk ke PPK-3.  

 Kasus tuberkulosis resisten obat anti TB 

(OAT) atau multi drug resistance (MDR TB), 

disebabkan  pengobatan yang tidak adekuat. 

Ditangani langsung oleh dokter spesialis di PPK-

2, dengan prosedur khusus di ruangan khusus.  

 Pedoman lengkap dalam melakukan 

diagnosis dan penatalaksanaan di Indonesia 

telah tersedia dalam bentuk cetakan (buku), 

yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Dokter 

Paru Indonesia. Buku ini berisi standar-standar 

untuk menegakkan diagnosis TB, standar untuk 

pengobatan TB dan standar untuk kesehatan 

masyarakat8. Menjadi acuan bagi seluruh 

dokter spesialis paru di Indonesia. Pada buku 

ini juga dibahas berbagai pengobatan TB pada 

keadaan khusus, yaitu: i) TB Millier, ii) Eufusi 

Pleura TB, iii) TB paru dengan Diabetes Melitus, 

iv) TB paru dengan HIV/ AIDs, v) TB Paru Pada 

Kehamilan, Menyusui dan Pemakai Kontrasepsi 

Hormonal, vi) TB Paru pada gagal Ginjal, vii) TB 

Paru dengan Kelainan Hati. Juga kasus TB 

dengan beberapa komplikasi baik sebelum 

pengobatan maupun setelah pengobatan yang 

harus dirujuk ke fasilitas yang memadai.   

 

3.4 Analisis Sistem Kerja di PPK 

Gambar 5 merupakan contoh WSF untuk 

PPK-1.  

 

Gambar 6 Work System Framework PPK-1 

Berdasarkan WSF ini dilakukan analisis untuk 

memetakan setiap proses bisnis terhadap 

elemen-elemen lainnya, khususnya elemen 

informasi dan partisipan untuk memahami 

model interaksi, komunikasi serta kebutuhan 

informasi dan pengetahuan. Pemetaan ini 

dapat dirangkum dalam sebuah tabel. Contoh: 

Pendaftaran Peserta BPJS, partisipan terkait 

adalah petugas BPJS dan peserta BPJS, 

informasi yang diperlukan persyaratan dan alur 

pendaftaran, teknologi yang digunakan website 

BPJS. 

3.4 Pemrosesan Pengetahuan 

Dalam menerapkan konsep manajemen 

pengetahuan, peneliti perlu memahami hakikat 

pengetahuan, sehingga tidak keliru dalam 

memahami bahwa manajemen pengetahuan = 

manajemen informasi, dan Knowledge 

Management System (KMS) tidak sama dengan 

sistem informasi9.  Lingkungan Pemrosesan 

Pengetahuan yang didefinisikan dalam 

Knowledge Life Cycle (KLC), merupakan dimensi 
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lingkungan yang perlu ditumbuhkan dan 

dirawat di dalam sebuah organisasi untuk 

mendukung knowledge creating dan 

knowledge sharing. Tumbuh suburnya kedua 

jenis aktifitas ini merupakan karakteristik dari 

organisasi yang menerapkan manajemen 

pengetahuan (Knowledge Management/KM).10   

  

Experential feedback

Business Processing 

Behaviours of 

Interacting Agent 

Broad

 casting

Searching

Sharing

Teaching

OK

Knowledge Production Knowledge Integration

Information 

acquisition

Knowledge 

claim 

formulation

CKC

UKC

SKC

FKC

Info about 

UKC

Info about 

FKC

Info about 

SKC

Knowledge 

claim 

evaluation

Business Processing Environment

= Knowledge Process = Knowledge Sets

CKC = Codified Knowledge Claims

DOKB = Distributed Organizational Knowledge Base

FKC = Falsified Knowledge Claims

OK = Organizational Knowledge

SKC = Surviving Knowledge Claim

UKC = Undecided Knowledge Claim

External inputs

Individual & 

Group 

Learning

Feedback 

(including the 

detection of 

problems)

DOKB ‘Containers’

Agents (Indiv & Groups)

Artifact (docs, IT, etc.)

DOKB

 Objective knowledge

 Subjective knowledge

 

Gambar 7. Knowledge Life Cycle10 

 KLC terdiri dari tiga komponen yaitu 

lingkungan pemrosesan bisnis, lingkungan 

pemrosesan pengetahuan (knowledge 

production + knowledge integration) dan DOKB 

(repository yang menyimpan pengetahuan 

organisasi). Lingkungan pemrosesan 

pengetahuan dibangun dengan mendefinisikan 

proses dan stuktur organisasi yang mendukung 

penyelesaian masalah proses bisnis sehari-hari 

secara organisasional dan terdokumentasi di 

dalam DOKB sehingga mudah diakses kembali 

oleh pihak yang berkepentingan.  

Analisis lingkungan pemrosesan 

pengetahuan pada PPK-1 dan PPK-2 belum 

dilakukan dan menjadi bagian dari penelitian 

selanjutnya.  

3.5 Analisis Permasalahan Partisipan  

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui 

permasalahan/ kendala yang dihadapi oleh 

partisipan dalam proses bisnis tertentu yang 

disebabkan karena kurangnya informasi/ 

pengetahuan. Data untuk melakukan analisis 

ini juga belum dilakukan dan menjadi bagian 

dari penelitian selanjutnya. Contoh 

permasalahan yang dimaksud adalah: dokter 

PPK-1, harus menguasai 144 jenis penyakit 

sehingga bisa lupa/ tidak tahu, menyebabkan 

hasil diagnosis tidak akurat atau tidak tepat 

merujuk ke PPK-2.   

4. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan 

analisis yang telah diperoleh beberapa kesimpulan 

sebgaai berikut: 

1. Penelitian ini telah menghasilkan model 
pemrosesan bisnis pengobatan penyakit TB 
dengan JKN pada PPK-1 dan PPK-2. 

2. Masih diperlukan pengumpulan data primer, 
untuk mengetahui tingkat pengetahuan 
partisipan dan model kebutuhan layanan 
informasinya. 

3. Masih diperlukan pengumpulan data primer 
untuk memodelkan lingkungan pemrosesan 
pengetahuan yang berjalan dan yang diusulkan 
untuk setiap PPK. 
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