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CEO Message

“

Status Endemi di Depan Mata
Mari Jaga Layanan Kesehatan
Agar Tetap Prima

Tahun 2022 membawa kabar yang lumayan
menggembirakan bagi kita. Jumlah kasus Covid-19 di
Indonesia menurun signifikan. Kita patut mengapresiasi
pemerintah yang tak henti mendorong percepatan
vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat Indonesia, hingga
diklaim sebagai negara yang dengan capaian vaksinasi
Covid-19 tercepat keempat sedunia. Kegiatan tatap
muka di sekolah kembali dibuka secara bertahap,
akses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan mulai
meningkat karena orang tak lagi was-was pergi
berobat, dan bahkan untuk pertama kalinya dalam dua
tahun terakhir, pemerintah akhirnya memperbolehkan
masyarakat mudik ke kampung halaman. Tak dipungkiri
situasi di sekitar kita perlahan kembali normal, meski
tentu ada sejumlah penyesuaian dalam berbagai hal.
Dengan kondisi ini, rasanya tak salah jika berasumsi
status pandemi Covid-19 segera berubah menjadi
endemi.
Mulai bergesernya status pandemi Covid-19 menjadi
endemi juga harus disikapi sejak dini oleh BPJS
Kesehatan, salah satunya dengan kian memperkuat
peran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
sebagai gate keeper. Ini penting dilakukan sebab pada
kondisi endemi kelak, ada potensi terjadi rebound
fenomena pelayanan kesehatan bagi peserta Program
JKN-KIS yang selama pandemi menunda mengakses
layanan kesehatan.
Program promotif preventif juga harus diintensifkan
melalui perluasan akses skrining kesehatan. Peserta
yang hasil skriningnya berisiko tinggi perlu dimotivasi
agar mau mengunjungi Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) dan mendapatkan penanganan lebih
lanjut. Sementara, bagi peserta JKN-KIS yang telah
menyandang penyakit kronisjuga harus diintensifkan
pemantauan status kesehatannya melalui Program
Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) maupun Program
Rujuk Balik (PRB).

memanfaatkan berbagai kanal digital yang telah kami
sediakan demi mempermudah urusan administratif.
Kami berupaya menghadirkan layanan secara borderless
(tanpa batas), sehingga proses layanan peserta JKN-KIS
bisa dilakukan di seluruh Indonesia, tidak bergantung
pada domisili peserta saat ini.
Di sisi lain, pemerintah maupun fasilitas kesehatan
juga harus ikut bersiap menyikapi perubahan pandemi
Covid-19 menjadi endemi, mulai dari menyiapkan
alokasi pembiayaan, sarana prasarana, Sumber Daya
Manusia (SDM), termasuk mengoptimalkan penggunaan
teknologi informasi. BPJS Kesehatan, pemerintah pusat,
pemerintah daerah dan rumah sakit di era endemi harus
memperkuat koordinasi untuk mempermudah akses
layanan, pembiayaan, hingga kepastian mutu layanan
kepada masyarakat, termasuk peserta JKN-KIS.
Transisi pandemi menjadi endemi sudah di depan mata.
Saatnya kita singsingkan lengan baju menghadapinya
bersama-sama, dan memastikan layanan kesehatan bagi
peserta JKN-KIS maupun masyarakat luas bisa tetap
berjalan prima.
Direktur Utama
Ali Ghufron Mukti

Kami telah berupaya memperluas pemanfaatan
digitalisasi layanan di fasilitas kesehatan seperti
telekonsultasi dan antrean online. Melalui hal tersebut,
diharapkan fasilitas kesehatan dapat memberikan
kepastian pelayanan kepada peserta, juga mengurangi
penumpukan peserta di fasilitas kesehatan sehingga
meminimalisir penyebaran virus atau penyakit menular
lainnya. Kami juga terus mengedukasi dan mengajak
peserta JKN-KIS maupun masyarakat luas untuk
EDisi 107/media INFO BPJS KESEHATAN
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Di masa endemi nanti, pembiayaan BPJS
Kesehatan akan meningkat drastis karena
masyarakat sudah tidak takut lagi datang ke
rumah sakit.
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Telekonsultasi, Solusi Keberlangsungan
Layanan Kesehatan di Tengah Pandemi
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Beruntunglah BPJS Kesehatan segera
mengembangkan inovasi telekonsultasi,
yaitu layanan konsultasi secara digital tanpa
harus datang langsung ke faskes.

TESTIMONI

Nomor Tunggal PANDAWA Terintegrasi
Seluruh Indonesia

Transisi ke Endemi, Nakes Covid-19
Ingatkan Jangan Kendur Prokes

PANDAWA merupakan kanal layanan
administrasi tanpa tatap muka atau tanpa
kontak fisik antara petugas BPJS Kesehatan
dan peserta JKN-KIS dengan menggunakan
aplikasi pesan singkat Whatsapp

Walaupun sudah menggunakan alat
pelindung diri (APD) lengkap, Covid-19
nyatanya masih bisa menemukan celah
untuk menginfeksinya.
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Layanan Kesehatan Primer Harus
Diperkuat
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
Kunta Wibawa Dasa Nugraha

BPJS Kesehatan secara aktif mendukung
penanganan pandemi Covid-19 melalui
kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan
dalam pelayanan kesehatan pasien Covid-19.
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SALAM
REDAKSI
Rencana perubahan status pandemi menjadi endemi
memberi tantangan besar bagi penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia
Sehat (JKN-KIS). Pasalnya di masa endemi, ada potensi
terjadi rebound atau kembali meningkatnya pelayanan
kesehatan setelah sebelumnya banyak yang menunda
untuk mengakses layanan kesehatan. Mulai bergesernya
status pandemi Covid-19 menjadi endemi juga harus
disikapi sejak dini oleh BPJS Kesehatan.

GAYA HIDUP

26

Psikolog klinis dari MiindHope.id Danti
Wulan Manunggal menyebutkan bahwa
kondisi kesehatan jiwa yang terganggu dan
butuh disembuhkan ini bermacam-macam.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat
program promotif dan preventif agar masyarakat
yang sehat tidak menjadi sakit, dan masyarakat yang
sakit tidak menjadi semakin parah. Pemerintah dan
BPJS Kesehatan telah menyiapkan program-program
promotif dan preventif, salah satunya adalah melalui
skrining kesehatan.
Selain itu upaya peningkatkan jumlah kepesertaan
program JKN-KIS harus tetap diupayakan, sehingga
keberlangsungan Program JKN-KIS ini dapat terus
terjaga. Selanjutnya adalah, meningkatkan kolektibilitas
iuran peserta BPJS Kesehatan. Pasalnya masih banyak
peserta BPJS Kesehatan yang terdampak pandemi
Covid-19 menyebabkan status kepesertaannya tidak
aktif.
Tentu, kolaborasi dan sinergi lintas menjadi kunci
penting dalam upaya keberlangsungan Program JKNKIS menyongsong era endemi. Pemerintah maupun
fasilitas kesehatan juga harus ikut bersiap menyikapi
perubahan pandemi Covid-19 menjadi endemi.

TEKNO

28

BPJS Kesehatan membuat sistem antrean
online di fasilitas kesehatan secara bertahap,
yakni dimulai dari antrean online untuk
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
pada awal tahun 2020,

Kami menyadari, untuk meningkatkan kualitas informasi
yang ada dalam media ini kami masih membutuhkan
masukan dan kritik dari pembaca sekalian. Kami
ucapkan terima kasih kepada pembaca yang budiman,
atas atensi dan masukan membangun sehingga
diharapkan media ini terus menjadi sarana komunikasi
yang efektif bagi BPJS Kesehatan dan masyarakat serta
pembaca sekalian. Selamat beraktivitas.
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KILAS &PERISTIWA

“

BPJS Kesehatan Kembali Raih Penghargaan Gold
Champion WOW Brand 2022

Jakarta – BPJS Kesehatan kembali berhasil menyabet
penghargaan Gold Champion of Indonesia WOW Brand
2022 untuk kategori Health Insurance. Penghargaan
tersebut diterima langsung oleh Direktur Utama BPJS
Kesehatan, Ghufron Mukti secara virtual pada Rabu
(23/03).
“Kami berterima kasih atas kepercayaan masyarakat
kepada BPJS Kesehatan atas terpilihnya kembali dalam
penghargaan yang dihelat oleh Indonesia WOW Brand
2022. Ini bukan pertama kalinya kami dinobatkan
sebagai asuransi kesehatan yang memiliki kredibilitas
yang tinggi. Penghargaan ini juga menjadi suntikan
bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan
dalam menyelenggarakan Program JKN-KIS,” ungkap
Ghufron.
Ghufron menyampaikan, pihaknya telah mengalihkan
sejumlah layanan konvensional di Kantor Cabang dan
Kantor Kabupaten/Kota ke layanan digital. Hal tersebut
dilakukan sebagai upaya untuk memberikan kemudahan
bagi peserta untuk mengakses layanan administrasi
kepesertaan JKN-KIS.
"Secara kontinu, kami juga terus berupaya
meningkatkan layanan kepada seluruh peserta JKN-
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KIS, seperti menghadirkan kanal-kanal layanan digital
melalui Mobile JKN, (Chat Assistant JKN (CHIKA), BPJS
Kesehatan Care Center 165, Single Number Pelayanan
Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA) di nomor
08118165165 hingga melalui media sosial resmi
BPJS Kesehatan. Ini bisa dimanfaatkan peserta untuk
mengakses kebutuhan administrasi JKN-KIS,” tambah
Ghufron.
MarkPlus, Inc. melalui salah satu divisinya yaitu
MarkPlus Insight, telah menyelenggarakan survey
Indonesia WOW Brand 2022 terhadap 4,000 responden
di beberapa kota besar di Indonesia. Survey yang
dilaksanakan tersebut mengacu kepada konsep WOW
Marketing yang mengadopsi konsep pemasaran Prof.
Philip Kotler, Father of Modern Marketing.
WOW Brand Festive Day 2022: Branding in The Endemic
Year merupakan sebuah festival pemasaran terbesar
bagi para brand enthusiast di Indonesia. Penghargaan
tersebut dihadiri oleh kurang lebih 700 brand enthusiast
dan diisi oleh pembicara brand expert dari Internasional
dan lokal, yang memaparkan konsep brand terkini.

Layanan Kesehatan sampai Pijat Relaksasi Gratis Ada di
Posko Mudik BPJS Kesehatan

Jakarta – Untuk pertama kalinya dalam dua
tahun terakhir, pemerintah akhirnya kembali
memperbolehkan masyarakat mudik ke kampung
halaman. Guna memastikan peserta JKN-KIS
maupun masyarakat luas dapat menjalani
mudik lebaran dengan aman dan nyaman, BPJS
Kesehatan pun menghadirkan Posko Mudik di
tujuh titik padat pemudik. Ketujuh titik tersebut
yaitu Terminal Pulogebang Jakarta, rest area tol
Cikampek Km 57, rest area tol Ungaran Km 429,
Terminal Purabaya Sidoarjo, Pelabuhan Soekarno
Hatta Makassar, rest area Banjaratma Km 260B
Brebes, dan rest area Cipali Km 164B Majalengka.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron
Mukti menjelaskan bahwa Posko Mudik BPJS
Kesehatan hadir mulai 26 April – 1 Mei 2022,
serta tersedia pula selama arus balik mulai 4-8
Mei 2022. Di posko mudik tersebut, pemudik
bisa mendapatkan layanan yang disiapkan oleh
BPJS Kesehatan seperti konsultasi kesehatan, pijat
relaksasi, pemeriksaan kesehatan, penyediaan
obat-obatan, pemberian tindakan sederhana
yang bersifat emergency dan pemberian
rujukan bila diperlukan. Selain itu, terdapat
ambulans yang bisa digunakan untuk mengantar

pemudik ke rumah sakit apabila harus segera
mendapatkan pelayanan lebih lanjut.
“Kami memprediksi antusiasme pemudik tahun
ini luar biasa, mengingat sudah dua tahun kita
menahan diri untuk tidak mudik akibat pandemi
Covid-19. Untuk mendukung kelancaran,
keamanan, dan kenyamanan pemudik, kami
menghadirkan beragam layanan di Posko
Mudik BPJS Kesehatan, tentu dengan tetap
mengedepankan standar protokol kesehatan.
Seluruh pelayanan dan fasilitas di Posko Mudik
BPJS Kesehatan ini bisa dinikmati secara
gratis, sehingga pemudik tak perlu sungkan
memanfaatkannya,” ungkap Ghufron saat
mengunjungi titik posko mudik di Terminal
Pulogebang, Jakarta (26/04).
Posko mudik BPJS Kesehatan akan beroperasi
selama 24 jam penuh, terbagi atas tiga tim
yang bertugas secara bergantian setiap delapan
jam. Masing-masing tim tersebut terdiri atas
dua orang petugas BPJS Kesehatan, satu
orang dokter, dua orang paramedis, dan satu
pengemudi ambulans.
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FOKUS

“

Menjaga Keberlangsungan JKN-KIS
di Masa Endemi

K

ondisi penanganan pandemi Covid-19 di
Indonesia saat ini sudah jauh membaik. Namun
ditegaskan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi
Gunadi Sadikin, pemerintah tetap berhati-hati
karena menyadari lonjakan kasus yang tinggi kerap
terjadi tiap kali muncul varian baru. Misalnya saja
lonjakan kasus yang terjadi di Eropa dan Tiongkok
akibat subvarian Omicron BA.2. Subvarian ini juga
sudah masuk ke Indonesia dan telah menjadi varian
yang dominan. Beruntung kondisi imunitas masyarakat
Indonesia cukup tinggi, sehingga varian baru tersebut
tidak sampai menyebabkan lonjakan kasus di Indonesia.
“Kita berharap dengan adanya perbaikan kondisi
Covid-19 ini, masyarakat makin menyadari bahwa
tanggung jawab kesehatan terhadap pandemi ini ada

di tangan kita masing-masing. Selama masyarakat
semakin siap, menyadari apa yang harus dilakukan
menghadapi pandemi ini, itu akan menunjukkan bahwa
kita siap untuk bertransisi dari pandemi menjadi endemi
nantinya,” kata Menkes Budi Gunadi.
Pandemi sendiri merupakan epidemi yang menyebar
hampir di seluruh negara atau benua, biasanya
mengenai banyak orang seperti penyebaran Covid-19
yang terjadi saat ini. Sementara endemi merupakan
keadaan atau kemunculan suatu penyakit yang
konstan atau penyakit tersebut biasa ada di dalam
suatu populasi atau area geografis tertentu. Contoh
lain penyakit endemi di Indonesia adalah malaria dan
demam berdarah dengue (DBD).

Seiring dengan semakin membaiknya penanganan pandemi Covid-19, Indonesia saat ini tengah bersiap untuk masa transisi dari
pandemi ke endemi. Proses transisi ini sejalan dengan berbagai pelonggaran kebijakan yang diputuskan pemerintah. Di sisi lain,
perubahan status menjadi endemi juga memberi tantangan besar bagi penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional–
Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Pasalnya di masa endemi, ada potensi terjadi rebound atau kembali meningkatnya pelayanan
kesehatan setelah sebelumnya banyak yang menunda untuk mengakses layanan kesehatan. Apalagi bila nantinya pengobatan pasien
Covid-19 juga menjadi bagian yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dalam program JKN-KIS, sehingga perlu strategi yang tepat untuk
menjaga keberlangsungan Program JKN-KIS.
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Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta
Wibawa Dasa Nugraha menjelaskan, beberapa kondisi
yang harus dicapai untuk mengubah status pandemi
menjadi endemi antara lain laju penularan Covid-19
yang kecil (<1), proporsi orang positif Covid-19 dari
keseluruhan orang yang dilakukan tes (positivity rate)
di bawah 5%, tingkat penderita Covid-19 yang dirawat
di rumah sakit harus kurang dari 5%, serta fatality rate
Covid-19 harus di bawah 3%.

Kesehatan yang statusnya tidak aktif lantaran tidak
membayar iuran bulanan.

“Pemerintah akan terus memonitor kondisi yang terjadi.
Untuk itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan agar
tetap menerapkan 3M (mencuci tangan, memakai
masker dan menjaga jarak), serta ikut menyukseskan
program vaksinasi,” kata Kunta.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat yang belum
terlindungi Program JKN-KIS agar segera mendaftar
sebagai peserta. Bila sudah terdaftar sebagai peserta,
harus dipastikan iurannya dibayarkan setiap bulan,
sehingga status kepesertaannya tetap aktif. Dengan
demikian bila nantinya pengobatan pasien Covid-19
menjadi bagian yang dijamin BPJS Kesehatan, peserta
JKN-KIS tidak lagi khawatir.

Penguatan Promotif Preventif
Di masa pandemi ini, perawatan pasien Covid-19 di
rumah sakit ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.
Bagi yang melakukan isolasi mandiri juga bisa
mendapatkan obat gratis dan konsultasi online atau
telemedicine. Ketika nantinya status pandemi berubah
menjadi endemi, maka biaya kesehatan atau perawatan
pasien Covid-19 akan menyesuaikan mekanisme
pembiayaan kesehatan seperti sebelum pandemi.
Namun, kebijakan tersebut sejauh ini belum diumumkan
secara resmi oleh pemerintah karena pandemi masih
berlangsung.
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay juga
mengingatkan BPJS Kesehatan untuk mempersiapkan
diri menghadapi masa endemi. Bila nantinya perawatan
pasien Covid-19 di masa endemi menjadi bagian yang
dijamin dalam program JKN-KIS, kondisi ini tentunya
akan memberatkan BPJS Kesehatan, apabila bila kasus
Covid-19 masih tinggi.
“Di masa endemi nanti, pembiayaan BPJS Kesehatan
akan meningkat drastis karena masyarakat sudah tidak
takut lagi datang ke rumah sakit. Apalagi kalau nanti
pasien Covid-19 menjadi jaminan BPJS Kesehatan,
tentu ini akan semakin berat, sehingga memang BPJS
Kesehatan harus mulai mempersiapkan diri menuju
endemi,” kata Saleh Daulay.
Menurut Daulay, ada empat hal yang harus
dioptimalkan BPJS Kesehatan dalam menghadapi masa
endemi, utamanya memperkuat program promotif dan
preventif agar masyarakat yang sehat tidak menjadi
sakit, dan masyarakat yang sakit tidak menjadi semakin
parah.
“Kementerian Kesehatan harus bekerja sama dengan
BPJS Kesehatan untuk memperkuat program promotif
dan preventif. Harus banyak sosialisasi hidup sehat
untuk mencegah orang jatuh sakit,” kata Daulay.
Hal kedua yang harus dioptimalkan adalah
meningkatkan kepesertaan program JKN-KIS,
sehingga iuran yang terkumpul bisa lebih banyak.
Ketiga, meningkatkan kolektibilitas iuran peserta
BPJS Kesehatan. Pasalnya masih banyak peserta BPJS

“Yang terakhir, BPJS Kesehatan harus terus
meningkatkan pelayanannya, itu kata kunci utama. Jadi
kalau ada yang sakit, dilayani benar agar sakitnya benarbenar tuntas diobati. Kalau ada rumah sakit yang nakal
yang tidak sesuai dengan ketentuan, beri sanksi tegas
yang membuat mereka lebih tertib lagi,” pesan Daulay.

“Tidak hanya untuk Covid-19, menjadi peserta JKN-KIS
itu penting untuk melindungi diri kita dari penyakitpenyakit berbahaya dan berbiaya mahal. Kalaupun tidak
sakit, iuran yang kita bayarkan bisa membantu peserta
lain yang membutuhkan perawatan medis,” kata Daulay.
BPJS Kesehatan sendiri saat ini juga telah melakukan
sejumlah persiapan dalam menghadapi endemi. Upaya
persiapan yang dilakukan antara lain melakukan
intensifikasi program promotif preventif melalui
perluasan akses skrining kesehatan dan tindak lanjut
dari skrining peserta berisiko tinggi.
Untuk peserta JKN-KIS dengan penyakit kronis, BPJS
Kesehatan juga melakukan intensifikasi pemantauan
status kesehatannya melalui Program Pengelolaan
Penyakit Kronis (Prolanis) maupun Program Rujuk
Balik (PRB). Selain itu, peran Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) sebagai gate keeper juga terus
diperkuat.
“Kami juga terus memperluas pemanfaatan digitalisasi
layanan di fasilitas kesehatan seperti telekonsultasi,
antrean online dan lainnya untuk memberi kemudahan
bagi peserta JKN-KIS,” kata Ghufron Mukti.
Melalui hal tersebut, diharapkan fasilitas kesehatan
dapat memberikan kepastian pelayanan kepada peserta,
juga mengurangi penumpukan peserta di fasilitas
kesehatan sehingga meminimalisir penyebaran virus
atau penyakit menular lainnya.
“Kami juga terus mengedukasi dan mengajak peserta
JKN-KIS maupun masyarakat luas untuk memanfaatkan
berbagai kanal digital yang telah kami sediakan demi
mempermudah urusan administratif. Misalnya, aplikasi
Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 165, Chat
Assistant JKN (CHIKA), dan Pelayanan Administrasi
melalui Whatsapp (PANDAWA) Terintegrasi di nomor
08118165165. PANDAWA Terintegrasi ini melayani
peserta JKN-KIS secara borderless (tanpa batas),
sehingga proses layanan peserta JKN-KIS bisa dilakukan
di seluruh Indonesia, tidak bergantung pada domisili
peserta saat ini,” jelas Ghufron.
EDisi 107/media INFO BPJS KESEHATAN
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JKN-KIS pada saat pandemi menjadi endemi. Pada
skenario most likely yang merupakan rekomendasi
dalam Rencana Strategis (Renstra), posisi aset bersih
Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan pada akhir 2022
diproyeksikan dalam kondisi surplus yang mencapai
Rp44,0 triliun. Surplus masih terus berlanjut di 2023
sebesar Rp40,4 triliun dan di 2024 sebesar Rp31,1
triliun. Pada 2025, posisi aset bersih DJS Kesehatan juga
masih surplus 18,0 triliun, namun sudah di bawah batas
minimal aset bersih yang sebesar Rp22,1 triliun. Barulah
di 2026 mulai masuk tahun kerentanan ketahanan DJS,
di mana posisi aset bersih diproyeksikan mengalami
defisit Rp6,8 triliun.
Berbagai skenario ini bisa terjadi dengan sejumlah
asumsi bila utilisasi kembali normal pada April 2022,
adanya penambahan faskes sesuai Indeks Capaian
Kinerja (ICK) Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN),
skrining eksisting (diabetes melitus, hipertensi, IVA Pap
Smear, jantung, sadanis, ginjal), kepesertaan upaya as
it is; rasionalisasi tarif 5%, rasionalisasi pembiayaan
di FKTP 25% (kapitasi+redistribusi+intensif), biaya
penyintas Covid-19, serta bauran kebijakan peningkatan
ketahanan DJS 3%.

Skenario Proyeksi DJS
Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen
Risiko BPJS Kesehatan Mahlil Ruby menambahkan,
fasilitas kesehatan juga memiliki peran penting
dalam mendukung keberlangsungan Program JKNKIS di masa endemi. Peran yang harus dioptimalkan
antara lain pelaksanaan program promotif preventif,
konsultasi online atau telemedicine bagi pasien yang
melakukan isolasi mandiri, pelaksanaan rujukan berbasis
kompetensi, serta penerapan antrean online terintegrasi
agar tidak terjadi penumpukan pasien akibat rebound
pelayanan kesehatan di masa endemi. Faskes juga harus
terus menerapkan protokol kesehatan dan mengedukasi
masyarakat.
Mengenai pembiayaan pasien Covid-19 di masa endemi
nanti, perlu dihitung ulang besaran tarifnya. Sebab
kondisinya akan berbeda dengan masa pandemi, di
mana pengobatan pasien Covid-19 saat ini dijamin
sepenuhnya oleh pemerintah.
“Dengan adanya endemi nanti dan Covid-19 menjadi
penyakit biasa, maka untuk pembiayaan pasien
Covid-19 akan masuk dalam CBG's, sehingga perlu
dihitung ulang besaran tarifnya, atau mengikuti tarif
yang sudah ada dalam CBG's misalnya Pneumonia atau
yang lain,” kata Mahlil.
BPJS Kesehatan juga sudah memasukkan beberapa
skenario terkait kelangsungan pendanaan Program
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Selanjutnya pada skenario most preferable, posisi aset
bersih DJS Kesehatan pada akhir 2022 dalam kondisi
surplus yang mencapai Rp 39,8 triliun. Surplus masih
terus berlanjut di 2023 sebesar Rp31,0. Memasuki 2024,
meskipun masih surplus Rp13,9 triliun, namun sudah di
bawah batas minimal aset bersih yang sebesar Rp21,4
triliun. Sehingga di 2025 mulai masuk tahun kerentanan
ketahanan DJS dengan defisit Rp10,2 triliun. Defisit
diproyeksikan semakin melebar hingga Rp42,5 triliun di
2026.
Skenario most preferable ini berdasarkan asumsi
bila utilisasi kembali normal pada April 2022, adanya
penambahan faskes sesuai ICK DJSN, kepesertaan upaya
as it is; rasionalisasi tarif 5%, rasionalisasi pembiayaan
di FKTP 25% (kapitasi+redistribusi+intensif), biaya
penyintas Covid-19, bauran kebijakan peningkatan
ketahanan DJS 3%, skinning eksisting ditambah
beberapa skrining penyakit lain secara bertahap, serta
pengelolaan layanan lanjutan hasil skrining.
Berikutnya skenario most preferable+ Covid-19 yang
sudah memasukkan asumsi penjaminan Covid-19 dalam
program JKN-KIS. Pada skenario ini, posisi aset bersih
DJS Kesehatan pada akhir 2022 dalam kondisi surplus
yang mencapai Rp38,9 triliun. Di akhir 2023, posisi
aset bersih diproyeksikan masih surplus Rp20,9 triliun,
namun sudah mendekati batas minimal aset bersih yang
sebesar Rp20,7 triliun. Kemudian di 2024 sudah masuk
tahun kerentanan ketahanan DJS dengan defisit Rp2,4
triliun. Defisit diproyeksikan akan terus berlanjut pada
2025 hingga Rp30,4 triliun dan di 2026 defisit Rp64,6
triliun.
Skenario most preferable + Covid-19 ini berdasarkan
asumsi bila utilisasi kembali normal pada April
2022, adanya penambahan faskes sesuai ICK
DJSN, kepesertaan upaya as it is; rasionalisasi

tarif 5%, rasionalisasi pembiayaan di FKTP 25%
(kapitasi+redistribusi+intensif), biaya penyintas
Covid-19, bauran kebijakan peningkatan ketahanan
DJS 3%, skinning eksisting ditambah beberapa skrining
penyakit lain secara bertahap, pengelolaan layanan
lanjutan hasil skrining, serta penjaminan Covid-19 dalam
Program JKN-KIS.
Berdasarkan skenario proyeksi DJS ini, kebijakan
transformasi layanan kesehatan dapat dilakukan
secara bertahap. Namun, perlu kehati-hatian dan
pertimbangan dalam implementasi kebijakan baru. Di
samping itu, ketidakpastian pandemi Covid-19 menjadi
endemi juga masih terjadi.
Implementasi KDK dan KRIS JKN
Selain mulai bersiap untuk masa transisi dari pandemi
ke endemi, Pemerintah juga tengah mempersiapkan
implementasi Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan
Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Tujuannya untuk
meningkatkan mutu layanan kepada peserta dan
keberlangsungan pendanaan JKN. Budi Gunadi Sadikin
menjelaskan, KDK merupakan pelayanan kesehatan
yang bertujuan menyelamatkan nyawa, memelihara
kesehatan (promotif preventif), menghilangkan
gangguan kesehatan (kuratif dan rehabilitatif), sesuai
dengan pola epidemiologi dan siklus hidup.
Adapun kriteria manfaat JKN yang berbasis KDK antara
lain bersifat upaya kesehatan perorangan, pelayanannya
harus ada standarnya, pelayanannya harus cost effective,
penyakit yang dimasukkan memberikan ketidakpastian
dari sisi biaya dan risiko yang tinggi, sehingga bisa
mengganggu kehidupan dan produktifitas yang
bersangkutan. Yang juga penting, KDK tidak boleh
tumpang tindih dengan program-program lain yang
sudah ada dan sudah dijalankan pemerintah.

stabil suhu ruangan 20-26 derajat celsius; 7. Ruangan
terbagi jenis kelamin, usia, jenis penyakit (infeksi, non
infeksi, bersalin); 8. Kepadatan ruang rawat dan kualitas
tempat tidur; 9. Tirai atau partisi rel dibenamkan atau
menempel plafon dan bahan tidak berpori; 10. Kamar
mandi di dalam ruangan inap; 11. Kamar mandi sesuai
standar aksesibilitas; 12. Outlet oksigen.
“Terdapat 12 kriteria yang telah disepakati bersama
antar pemerintah yang menjadi dasar penyelenggaraan
KRIS JKN, di mana dari 12 kriteria tersebut
ditetapkan untuk memenuhi standar pencegahan
dan pengendalian infleksi, serta mengedepankan
keselamatan pasien. Seluruh rumah sakit diharapkan
dapat memenuhi 12 kriteria tersebut, di mana untuk
kriteria 1-9 menjadi kriteria wajib yang harus dipenuhi
rumah sakit, sedangkan kriteria 10-12 menjadi kriteria
wajib dengan pentahapan,” kata Ketua Dewan Jaminan
Sosial Nasional (DJSN) Andie Megantara.
Terkait kriteria KRIS JKN tersebut, BPJS Kesehatan
mengusulkan adanya tambahan dua kriteria untuk
melengkapi 12 kriteria yang sudah disepakati, sehingga
harapannya tidak mengurangi mutu pelayanan peserta
JKN-KIS. Dua kriteria tambahan yang diusulkan yaitu
adanya jaminan akses ke dokter dan juga akses ke obat.
“Dari sisi BPJS Kesehatan, kami melihat esensi orang
dirawat itu harus punya akses ke dokter. Untuk itu BPJS
Kesehatan mengusulkan dari 12 kriteria itu ditambah
dua, yaitu punya akses ke dokter. Kalau dokternya
oleh rumah sakit dijadwal masing-masing jam 09.00,
maksimal jam 11.00 atau 2 jam dari jadwal. Yang
kedua adalah ketersediaan obat karena masih dijumpai
tidak adanya obat di beberapa rumah sakit. Jadi kami
dari BPJS Kesehatan kepingin dalam kelas standar itu
memastikan bahwa ada penjaminan orang kalau dirawat
di kelas standar ini ada akses ke dokter dan juga obat,”
kata Ghufron.

Sementara itu terkait dengan implementasi KRIS,
berdasarkan Peta Jalan Implementasi KRIS JKN 20222024, kebijakan KRIS akan dimulai pada Juli 2022 di 50%
rumah sakit vertikal dengan penerapan sembilan kriteria
KRIS. Kemudian pada Desember 2022, diharapkan
implementasi sembilan kriteria telah diterapkan pada
seluruh rumah sakit vertikal.
Pada Januari 2023, implementasi sembilan kriteria KRIS
akan dilakukan di 50% RSUD provinsi. Berikutnya pada
Juli 2023 diimplementasikan di 50% RSUD kabupaten/
kota, serta 50% rumah sakit swasta. Lalu pada Desember
2023, targetnya seluruh rumah sakit vertikal sudah
mengimplementasikan 12 kriteria KRIS, dan seluruh
RSUD Provinsi sudah mengimplementasikan sembilan
kriteria KRIS. Selanjutnya pada Desember 2024,
targetnya penerapan 12 kriteria KRIS sudah diterapkan
di seluruh rumah sakit di Indonesia.
Kriteria KRIS yang dimaksud antara lain: 1. Bahan
bangunan di rumah sakit tidak memiliki porositas yang
tinggi; 2. Ventilasi udara; 3. Pencahayaan ruangan; 4.
Kelengkapan tempat tidur; 5. Tersedia nakes satu buah
per tempat tidur; 6. Dapat mempertahankan dengan
EDisi 107/media INFO BPJS KESEHATAN
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BINCANG

“

Layanan Kesehatan Primer
Harus Diperkuat
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Kondisi dan
penanganan pandemi
Covid-19 di Indonesia
terus membaik yang
ditandai dengan
tren kasus harian
nasional yang
menurun signifikan,
begitu juga dengan
tingkat perawatan
di rumah sakit dan
tingkat kematian.
Pemerintah juga telah
melonggarkan sejumlah
kebijakan untuk bersiap
melakukan transisi dari
pandemi ke endemi.

D

alam penyelenggaraan Program Jaminan
Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat
(JKN), endemi bukan sekedar perubahan
status. Namun, ada potensi terjadi rebound
atau kembali meningkatnya pelayanan kesehatan
setelah sebelumnya banyak yang menunda mengakses
layanan kesehatan karena takut terpapar Covid-19.
Apalagi bila nantinya pengobatan pasien Covid-19
juga menjadi bagian yang dijamin oleh BPJS Kesehatan
dalam program JKN-KIS. Bila tidak diantisipasi dengan
baik, berbagai perubahan ini bisa saja mengganggu
kesehatan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan dan
keberlangsungan Program JKN-KIS.
Apa saja strategi yang perlu dioptimalkan untuk
meningkatkan kualitas dan menjaga keberlangsungan
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Program JKN-KIS di masa endemi? Berikut petikan
wawancara Media Info BPJS Kesehatan dengan
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta
Wibawa Dasa Nugraha.

Dalam penanganan pandemi Covid-19, bagaimana
Anda melihat peran BPJS Kesehatan?
BPJS Kesehatan secara aktif mendukung penanganan
pandemi Covid-19 melalui kolaborasi dengan
Kementerian Kesehatan dalam pelayanan kesehatan
pasien Covid-19. BPJS Kesehatan melakukan
verifikasi klaim pasien Covid-19 dan disampaikan
kepada pemerintah melalui Kementerian Kesehatan
untuk dibayarkan. Hal tersebut mempertimbangkan
pengalaman BPJS Kesehatan dalam melakukan

manajemen klaim termasuk proses verifikasi klaim
pelayanan kesehatan dalam program JKN. Dalam
melakukan proses verifikasi, BPJS Kesehatan
memberikan upaya maksimal dengan tetap berpegang
pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan
disepakati dengan Kementerian Kesehatan.

Indonesia saat ini tengah bersiap untuk masa transisi
dari pandemi ke endemi. Agar tahapan ini berjalan
dengan baik, apa yang harus diperhatikan seluruh
elemen masyarakat?
Perbaikan kondisi pandemi Covid-19 saat ini dapat
dicapai atas usaha dan peran serta seluruh elemen
masyarakat bersama pemerintah dalam melaksanakan
upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 seperti
penerapan protokol kesehatan, vaksinasi serta perluasan
pelayanan kesehatan. Perbaikan kondisi ini diharapkan
terus terjadi dan pada akhirnya pandemi Covid-19 akan
berganti menjadi endemi.
Adapun beberapa kondisi yang harus dicapai untuk
mengubah status pandemi menjadi endemi antara lain
laju penularan Covid-19 yang kecil (<1), proporsi orang
positif Covid-19 dari keseluruhan orang yang dilakukan
tes (positivity rate) di bawah 5%, tingkat penderita
Covid-19 yang dirawat di rumah sakit harus kurang dari
5%, serta fatality rate Covid-19 harus di bawah 3%.
Pemerintah akan terus memonitor kondisi yang terjadi.
Untuk itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan agar
tetap menerapkan 3M (mencuci tangan, memakai
masker dan menjaga jarak), serta ikut mensukseskan
program vaksinasi.

Pada kondisi endemi nanti, ada potensi terjadi
rebound pelayanan Kesehatan. Agar fenomena ini
tidak berdampak luas pada DJS Kesehatan, program
apa yang harus diintensifkan?
Pemerintah dan BPJS Kesehatan telah melakukan
simulasi terkait dengan potensi kenaikan utilisasi
maupun biaya pelayanan kesehatan pasca pandemi
Covid-19. Selain itu, pemerintah bersama BPJS
Kesehatan juga tengah mengoptimalkan pelayanan
promotif dan preventif dalam program JKN, termasuk
pelaksanaan skrining penyakit di fasilitas pelayanan
kesehatan tingkat pertama serta kembali menggalakkan
upaya kesehatan berbasis masyarakat untuk
menerapkan pola hidup sehat.
Upaya tersebut bertujuan untuk mengendalikan angka
kesakitan masyarakat, terutama akibat penyakitpenyakit kronis yang berbiaya mahal atau katastropik.
Hal ini sejalan dengan transformasi layanan primer
dengan meningkatkan upaya edukasi masyarakat untuk
hidup sehat, pelaksanaan pencegahan penyakit secara
primer dan sekunder, serta peningkatan kapasitas
dan kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Dengan
optimalnya layanan primer, maka diharapkan dapat
menurunkan prevalensi penyakit-penyakit kronis
berbiaya mahal dan mendorong agar program Jaminan
Kesehatan Nasional juga mengarah pada kesehatan
primer.

Apa yang harus dioptimalkan BPJS Kesehatan?
BPJS Kesehatan harus fokus mendukung upaya
transformasi sistem Kesehatan, diantaranya transformasi
pelayanan kesehatan rujukan, peningkatan mutu
pelayanan kesehatan khususnya bagi peserta JKN,
serta transformasi sistem pembiayaan kesehatan. BPJS
Kesehatan diharapkan mendukung transformasi sistem
pembiayaan denganmemastikan Dana Jaminan Sosial
Kesehatan disalurkan atau dimanfaatkan secara efektif
dan efisien untuk membayarkan pelayanan kesehatan
yang bermutu bagi seluruh peserta JKN.
Untuk mencapai hal tersebut, BPJS Kesehatan dapat
mendukung upaya penataan ulang manfaat program
JKN sesuai dengan kebutuhan dasar kesehatan, serta
melakukan telaah utilisasi pelayanan kesehatan dan
melakukan upaya pemantauan/evaluasi terhadap
pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta
JKN.

Bagaimana Anda melihat peran Inpres 1/2022 dalam
mendukung keberlangsungan program JKN-KIS?
Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi
Pelaksanaan JKN ini merupakan arahan Presiden
untuk mengoptimalkan pelaksanaan JKN dengan
mempercepat upaya perluasan kepesertaan, perbaikan
mutu layanan, pengenaan sanksi administrasi, serta
perbaikan tata kelola program JKN sesuai norma/
peraturan yang telah berlaku.
Penerbitan Inpres ini dimaksudkan agar memberikan
dorongan bagi seluruh Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya-upaya
optimalisasi program, antara lain dengan mendorong
perluasan cakupan kepesertaan Program JKN, sehingga
seluruhmasyarakat dapat mengakses layanan kesehatan
tanpa terkendala biaya; mendorong perbaikan mutu
layanan baik di faskes dan layanan kepesertaan,
sehingga opini masyarakat terhadap layanan JKN
membaik; terlaksananya amanat regulasi untuk
perbaikan JKN seperti perluasan peserta, kepatuhan
membayar iuran, perbaikan mutu dan tata kelola
program; serta mendorong kesadaran masyarakat
pentingnya memiliki jaminan kesehatan.
Saat ini Program JKN telah mencakup sekitar 86% dari
seluruh penduduk Indonesia, di mana target RPJMN
adalah 98% penduduk Indonesia tercakup sebagai
peserta JKN. Untuk mencapai target itu, diperlukan
upaya perluasan kepesertaan pada segmen pekerja
non formal serta optimalisasi verifikasi-validasi
kepesertaan PBI. Selain itu, diperlukan upaya agar
peserta JKN melakukan pembayaran iuran secara rutin
agar kartu JKN senantiasa aktif dan dapat digunakan
berobat setiap saat. Tahun 2021, tercatat sebanyak
16,8 juta peserta menunggak pembayaran iuran,
sehingga pendapatan iuran tidak optimal. Melalui
upaya-upaya dimaksud, diharapkan target kepesertaan
semesta Program JKN tahun 2024 serta sustainabilitas
baik program atau pelayanan Program JKN maupun
pendanaan atau fiskal program JKN dapat terjaga.

EDisi 107/media INFO BPJS KESEHATAN
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BENEFIT

“

Telekonsultasi,

Solusi Keberlangsungan Layanan
Kesehatan di Tengah Pandemi
Pandemi Covid-19 yang mulai
terjadi di Indonesia sejak Maret
2020 berdampak pada pelayanan
kesehatan. Ini terlihat dari penurunan
hingga 43% pemanfaatan pelayanan
kesehatan di fasilitas kesehatan
tingkat pertama (FKTP) yang bekerja
sama BPJS Kesehatan pada April 2020
dibanding bulan Januari 2020 atau
sebelum pandemi Covid-19. Banyak
pasien takut berobat ke FKTP, seperti
puskesmas, klinik, dan dokter praktik
perorangan sebagai kontak pertama
sebelum ke rumah sakit.

K

ondisi ini tentu mempengaruhi kondisi
kesehatan peserta JKN-KIS, khususnya bagi
pasien kronis yang harus mendapatkan
pelayanan kesehatan secara rutin. Tidak
tertanganinya masalah kesehatan atau tidak
terpantaunya kondisi penyakit kronis peserta dapat
memicu perburukan kondisi pasien dan terjadinya
komplikasi penyakit.
Beruntunglah BPJS Kesehatan segera
mengembangkan inovasi telekonsultasi, yaitu layanan
konsultasi secara digital tanpa harus datang langsung
ke faskes. Inovasi telekonsultasi ini menjadi alternatif
pelayanan kesehatan yang mudah dan cepat untuk
diakses oleh peserta pada masa pandemi Covid-19.
Pelayanan konsultasi dilakukan oleh dokter di FKTP
baik milik pemerintah maupun swasta dengan peserta
JKN menggunakan sistem informasi yang telah
dikembangkan oleh BPJS Kesehatan, yaitu Mobile
JKN maupun sistem informasi yang dimiliki oleh
dokter dan peserta JKN-KIS, seperti telepon, pesan
lintas platform, video dalam jaringan, dan lainnya
sebagainya.
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Bagi yang belum memiliki aplikasi Mobile JKN, bisa
melakukan telekonsultasi dengan media telekomunikasi
yang sudah terbiasa dipakai oleh peserta, seperti
Whatsapp, Telegram, telepon, dan SMS.
Alur dari telekonsultasi ini adalah komunikasi dua arah.
Peserta menghubungi dokter di FKTP tempat peserta
terdaftar melalui berbagai platform media tersebut
sesuai jadwal layanan yang telah ditentukan. Peserta
menyampaikan keluhan kesehatan yang dialaminya
dan berkonsultasi dengan dokter. Kemudian dokter
memberikan saran atau menganjurkan pesan-pesan
kesehatan yang perlu dilakukan peserta. Bisa juga
dokterlah yang menghubungi pasiennya. Jadi di sini
dokter maupun peserta bisa saling aktif berinteraksi.
Beberapa layanan yang bisa didapatkan dari
telekonsultasi, yaitu konsultasi medik, konsultasi
upaya promosi dan pencegahan penyakit, konsultasi
pencegahan penyebaran Covid-19, dan pemantauan
status kesehatan pasien kronis. Dari komunikasi ini,
peserta bisa dianjurkan untuk datang langsung ke
FKTP apabila membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.

Bisa juga dirujuk ke rumah sakit apabila membutuhkan
pelayanan spesialistik.
Bagi penderita penyakit kronis yang tergabung dalam
Program Rujuk Balik (PRB), pelayanan telekonsultasi
disinergikan dengan kebijakan pemberian resep
berulang pelayanan obat PRB yang dapat langsung
didapatkan peserta di apotek PRB yang bekerjasama
BPJS.

“

Telekonsultasi menguntungkan
pasien peserta maupun FKTP.
Karena dengan telekonsultasi,
akses layanan di FKTP menjadi lebih
mudah, cepat dan pasti selama
masa pandemi Covid-19. Bagi
pasien, masalah kesehatan mereka
tertangani dan status kesehatan
peserta penyakit kronis menjadi
terpantau dan terkontrol dengan
lebih baik.

Bagi FKTP sendiri, pelayanan telekonsultasi
diperhitungkan sebagai capaian kinerja yang menjadi
dasar penetapan besaran pembayaran kapitasi setiap
bulan. Selain itu, dengan memastikan pesertanya selalu
sehat atau kesehatannya terkontrol, maka otomatis
penggunaan dana kapitasi pun lebih sedikit. Selain itu
dapat meminimalisir penyebaran penyakit Covid-19 di
FKTP.
Sejak April 2020 sampai Desember 2021 tercatat
sebanyak 12,7 juta pelayanan telekonsultasi yang
dilaksanakan oleh 20.894 FKTP atau 94,1% dari FKTP
yang bekerja sama BPJS Kesehatan. Ini meningkatkan
5% kasus pelayanan kesehatan di FKTP pada masa
pandemi Covid-19. Untuk sebuah program yang baru
dikembangkan, jumlah pelayanan dengan telekonsultasi
ini terbilang capaian luar biasa dan patut diapresiasi.
Ini pun menunjukkan komitmen FKTP untuk menjamin
keberlangsungan pelayanan kepada peserta.
Penyebab FKTP yang belum melaksanakan
telekonsultasi karena tidak semua wilayah memiliki
jaringan komunikasi atau jaringan komunikasinya belum
stabil. Sedangkan untuk FKTP yang memiliki jaringan
komunikasi stabil diharapkan 100% melaksanakan
telekonsultasi.
EDisi 107/media INFO BPJS KESEHATAN
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PELANGGAN

“

Nomor Tunggal PANDAWA Terintegrasi Seluruh Indonesia

B

PJS Kesehatan tak henti melakukan inovasi dan
simplifikasi layanan untuk kemudahan peserta
Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu
Indonesia Sehat (JKN-KIS). Setelah sebelumnya
BPJS Kesehatan melakukan simplifikasi nomor call
center menjadi tiga digit saja agar mudah diingat,
kali ini giliran nomor layanan PANDAWA (Pelayanan
Administrasi Melalui Whatsapp) yang dilakukan
simplifikasi.
PANDAWA merupakan kanal layanan administrasi tanpa
tatap muka atau tanpa kontak fisik antara petugas BPJS
Kesehatan dan peserta JKN-KIS dengan menggunakan
aplikasi pesan singkat Whatsapp untuk memfasilitasi
peserta dalam mendapatkan layanan administrasi
kepesertaan. Nomor PANDAWA yang sebelumnya
berbeda-beda setiap wilayah Kantor Cabang BPJS
Kesehatan, kini menjadi nomor tunggal yang dapat
terintegrasi secara nasional dan dapat diakses oleh
peserta JKN-KIS di seluruh Indonesia.

melayani peserta JKN-KIS secara borderless atau tanpa
batas sehingga proses layanan peserta bisa dilakukan
di seluruh Indonesia, tidak bergantung pada domisili
peserta saat ini. Tidak seperti sebelumnya, peserta
program JKN-KIS hanya bisa mengakses nomor
PANDAWA pada Kantor Cabang BPJS Kesehatan
domisili peserta tersebut.
Peserta JKN-KIS dapat mengakses layanan PANDAWA
untuk mendapatkan informasi, pengubahan data
kepesertaan, atau layanan administrasi lainnya pada jam
operasional yang sudah ditentukan. Jam operasional
PANDAWA adalah setiap hari kerja yakni Senin hingga
Jumat pukul 08.00 hingga 15.00 waktu setempat.
Seluruh pelayanan administrasi melalui PANDAWA tidak
dipungut biaya sepeserpun alias gratis.
Ada banyak layanan administrasi yang bisa diakses oleh
peserta JKN-KIS melalui PANDAWA. Berikut layanan
yang bisa diakses.

Nomor PANDAWA BPJS Kesehatan yang baru adalah
08118165165. Dengan menggunakan satu nomor untuk
seluruh wilayah Indonesia, PANDAWA Terintegrasi
Layanan PANDAWA
A. Pendaftaran Peserta Baru
Bagi masyarakat yang belum terdaftar menjadi peserta
Program JKN-KIS, bisa mendaftarkan dirinya melallui
layanan PANDAWA. Pendaftaran peserta ini bisa
dilakukan untuk peserta kategori:
1. PNS/TNI/POLRI
2. Warga Negara Asing
3. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau
Peserta Mandiri, dan Bukan Pekerja (BP)
B. Penambahan anggota keluarga
Bagi masyarakat yang sudah terdaftar sebagai peserta
JKN-KIS, juga bisa menambahkan anggota keluarga
yang masih dalam satu kartu keluarga menjadi peserta
JKN-KIS. Penambahan anggota keluarga berlaku untuk:
1. PNS/TNI/POLRI dan Pensiunan atau Veteran-PK
2. Penambahan anggota Bayi Baru Lahir bagi
peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN
3. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau
Peserta Mandiri dan Bukan Pekerja (BP)
C. Pindah jenis kepesertaan dari Pekerja Penerima
Upah (PPU) non aktif menjadi Pekerja Bukan
Penerima Upah (PBPU)
Layanan ini bisa digunakan bagi peserta yang
sebelumnya terdaftar sebagai peserta PPU di
tempatnya bekerja, dan sudah tidak bekerja sebagai
pegawai di kantor tersebut dan hendak berpindah
kepesertaan menjadi Peserta Mandiri.
D. Pengaktifan kembali kartu
Layanan ini bisa digunakan bagi peserta yang kartu
BPJS Kesehatannya nonaktif atau terblokir. Kartu
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Jaminan Kesehatan Nasional ini bisa dinonaktifkan
hingga diblokir apabila peserta tak memenuhi
iuran bulanan. Layanan ini bisa digunakan untuk
pengaktifan kembali peserta kategori:
1. Anak berusia di atas 21 tahun yang masih
kuliah
2. Registrasi ulang (PNS/TNI/POLRI dan
Pensiunan/Veteran-PK/PBPU)
3. WNI yang kembali dari luar negeri
4. Peserta yang dinonaktifkan atau diblokir karena
data ganda
E. Perubahan/perbaikan data
Layanan ini bisa digunakan apabila peserta ingin
mengubah data dan informasi pribadi. Beberapa
data yang bisa diubah yakni:
1. Identitas (NIK, Nomor KK, Nama, Tanggal Lahir,
Jenis Kelamin, Alamat)
2. Nomor Handphone
3. Golongan dan gaji (PNS dan TNI/POLRI)
F.Perubahan FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama)
Peserta JKN-KIS bisa mengubah pilihan FKTP sesuai
dengan kebutuhan atau yang terdekat dengan
tempat tinggal. Pengubahan FKTP ini juga bisa
dilakukan untuk:
1. Peserta TNI/POLRI
2. Pengubahan FKTP dilakukan sebelum tiga
bulan (bagi peserta pindah domisili atau pindah
tugas)

G.Pengurangan Anggota keluarga
Peserta juga bisa melakukan pengurangan anggota
keluarga yang terdaftar dalam program JKN-KIS.
Layanan ini bisa digunakan untuk:
1. Pelaporan peserta meninggal
2. Pembaruan KK (Kartu Keluarga)
3. Pelaporan WNI ke luar negeri

H. Perubahan kelas rawat bagi peserta yang
belum membayar iuran pertama
Peserta yang baru mendaftar dalam program JKNKIS masih bisa mengubah kelas rawat selama belum
membayar iuran pertamanya. Perubahan kelas rawat
tersebut bisa dilakukan melalui PANDAWA.

Mengecek Status Kepesertaan
Layanan PANDAWA memang tidak bisa digunakan
untuk mengecek status kepesertaan peserta
program JKN-KIS beserta dengan iurannya. Berikut
langkahnya:
1. Aplikasi Mobile JKN
Sebelum melakukan pengecekan status kepesertaan
JKN-KIS, peserta harus mengunduh aplikasi Mobile
JKN terlebih dulu melalui Google Play Store atau
App Store dan mendaftarkan diri sebagai pengguna
mobile.
Cara cek status kepesertaan JKN-KIS melalui Mobile
JKN:
• Buka Aplikasi Mobile JKN
• Login menggunakan NIK/nomor kartu BPJS
Kesehatan, dan password
• Masukan captcha pada kolom telah disediakan
sesuai dengan yang tertera di aplikasi. Klik
Login
• Pilih menu peserta
• Pada menu peserta akan menampilkan
informasi Status keaktifan kepesertaan JKN-KIS
dan data identitas
2. CHIKA (Chat Assistant JKN)
Layanan CHIKA dapat diakses melalui beberapa

aplikasi media sosial seperti Facebook Messenger
di facebook/BPJSKesehatanRI/, aplikasi Telegram di
@Chika_BPJSKesehatan_bot, dan aplikasi Whatsapp
di nomor 08118750400.
Cara cek status kepesertaan JKN-KIS melalui CHIKA:
• Chat CHIKA melalui Facebook Messenger,
Telegram, atau Whatsapp
• Pilih menu cek status peserta
• Ketik nomor peserta/NIK
• Ketik tanggal lahir sesuai format yang diminta
• CHIKA akan menampilkan informasi Status
keaktifan kepesertaan JKN-KIS
3. BPJS Kesehatan Care Center 165
BPJS Kesehatan Care Center 165 merupakan kanal
yang dapat diakses melalui telepon rumah ataupun
telepon seluler selama 24 jam tujuh hari seminggu.
Cara cek status BPJS Kesehatan Care Center 165:
• Menghubungi BPJS Kesehatan Care Center di
nomor 165
• Memilih jenis layanan 1 (satu)
• Memilih layanan status kepesertaan
• Ketik nomor peserta/NIK
• Ketik tanggal lahir
• VIKA akan menyampaikan informasi Status
keaktifan kepesertaan JKN-KIS

Cara mudah ubah nomor handphone
lewat PANDAWA

Cara mudah ubah email lewat Mobile JKN

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Chat PANDAWA di aplikasi Whatsapp di
nomor 08118165165
Klik link form PANDAWA yang diberikan dalam
waktu 60 menit, kemudian peserta diarahkan
pada laman form PANDAWA berbasis web
Pilih menu Perubahan/Perbaikan Data PPU
dan PBPU/Mandiri
Pilih menu nomor handphone lalu klik Next
Isi identitas yang terdiri dari Nama, No KK, NIK,
No Handphone, dan Alamat Domisili
Upload berkas foto KTP, klik Next bila semua
data dan berkas sudah terisi
Centang persetujuan mengenai ketentuan, lalu
klik Submit
PANDAWA akan mengirim pesan bahwa
data dan berkas yang diinput sedang dalam
pengecekan dan pemrosesan. Setelah data
selesai diproses, PANDAWA akan mengirim
pesan bahwa perubahan nomor handphone
berhasil diproses dan telah diperbarui

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Buka Aplikasi Mobile JKN
Login menggunakan NIK/nomor kartu BPJS
Kesehatan, dan Password. Masukan captcha
pada kolom telah disediakan sesuai dengan
yang tertera. Klik Login
Pilih menu Ubah Data Peserta
Pilih nama peserta yang akan diubah datanya
Pilih menu Email
Masukan alamat email yang baru, lalu klik
Verifikasi
Masukan kode verifikasi yang dikirimkan ke
alamat email yang baru, lalu klik Verifikasi
Klik Simpan
Selanjutnya aplikasi akan meminta syarat
persetujuan untuk mengirimkan Kode OTP ke
nomor handphone. Centang Saya Setuju, lalu
klik Selanjutnya
Masukan Kode OTP yang dikirimkan oleh
sistem BPJS Kesehatan ke nomor handphone
yang terdaftar, lalu klik Verifikasi
Mobile JKN akan mengonfirmasi bahwa
Alamat Email berhasil diubah
EDisi 107/media INFO BPJS KESEHATAN
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TESTIMONI

“

Transisi ke Endemi, Nakes Covid-19 Ingatkan
Jangan Kendur Prokes

D

i masa pandemi Covid-19, tenaga kesehatan
(nakes) memiliki peran yang sangat penting dalam
penanganan Covid-19 pada setiap level intervensi.
Tugas yang dijalani mereka juga tidak mudah dan
menantang. Di tengah tanggung jawabnya membantu
percepatan penanganan pandemi ini, mereka juga
dituntut untuk bisa menjaga diri agar tidak ikut terpapar
Covid-19. Guna mencegah penyebaran virus pada
orang-orang terdekat, waktu bersama keluarga bahkan
menjadi momen yang langka.
Seperti yang dialami Wirda, perawat di Rumah Sakit
Bunda, Menteng, Jakarta Pusat. Ia mulai bertugas
sebagai nakes Covid-19 pada Juli 2021 ketika kasus aktif
Covid-19 varian Delta sedang mengalami puncaknya. Di
RS Bunda, Wirda bertugas di ruang perawatan pasien
Covid-19 kelompok lanjut usia (lansia) yang memiliki
komorbid.
“Di hari pertama bertugas sebagai nakes Covid-19, saya
langsung melihat ada pasien Covid-19 yang meninggal.
Waktu itu kasus Delta memang sedang tinggi-tingginya,
setiap minggu pasti ada yang meninggal. Paginya masih
bisa kita ajak bicara, malamnya sudah tidak ada,” cerita
Wirda kepada Media Info BPJS Kesehatan.
Penyebaran Covid-19 varian Delta yang ketika itu
sangat cepat membuat Wirda harus ekstra waspada.
Hal ini juga tidak mudah. Setiap bertugas, Wirda harus
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mengenakan baju hazmat yang membuatnya tidak
bisa bernafas secara leluasa, tidak bisa makan dan
minum, sampai harus menahan buang air. Bila harus
membukanya dengan alasan mendesak, tahapan
memakainya kembali juga tidak mudah.
“Sebagai perawat yang menjadi nakes Covid-19, hampir
seluruh kebutuhan pasien kita yang tangani. Mulai dari
mandi, makan, mengumpulkan pakaian kotornya untuk
di-laundry, semuanya. Karena kan pasien Covid-19
tidak boleh ditunggu keluarga, jadi benar-benar hanya
ditangani perawat dan dokter saja,” ungkapnya.
Wirda bersyukur tidak sampai terpapar Covid-19,
meskipun orang-orang di sekitarnya banyak yang positif
Covid-19 bahkan sampai meninggal dunia. Kesehatan
para nakes sangat dijaga oleh manajemen rumah sakit
tempatnya bertugas dengan melakukan tes Covid-19
secara rutin dan pemberian vitamin.
“Alhamdulillah, masa-masa berat itu sudah lewat.
Kasus aktif Covid-19 sekarang sudah jauh menurun.
Harapannya, kondisi ini bisa terus kita jaga agar kita
bisa segera masuk ke masa endemi. Tetapi tentunya
ini hanya bisa terwujud kalau kita semua bekerja sama
menjaga protokol kesehatan (prokes),” kata Wirda.
Bila nantinya status pandemi telah beruba menjadi
endemi, Wirda juga berharap perawatan pasien

Prokes Harus Tetap Dijaga
Dwi bersyukur kasus aktif Covid-19 kini sudah jauh
menurun. Ia juga berharap status pandemi bisa segera
berubah menjadi endemi. Namun, ada kekhawatiran
dalam diri Dwi jika melihat perilaku masyarakat yang
belakangan ini mulai tidak disiplin lagi menjaga
protokol kesehatan.
“Seperti yang sering disampaikan pemerintah, kami juga
berharap prokes tetap dijaga. Sayangnya makin banyak
masyarakat yang masa bodoh dengan prokes, sudah
tidak lagi pakai masker di tempat yang banyak orang.
Janganlah seperti itu, kita harus sama-sama disiplin
menjaga prokes agar masa transisi dari pandemi ke
endemi ini berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Perawat di Rumah Sakit Bunda, Menteng

Wirda

Covid-19 bisa tetap dijamin oleh pemerintah, atau
melalui BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program
Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat
(JKN-KIS). Saat ini Wirda tidak lagi bertugas sebagai
nakes Covid-19. Ia kini ditugaskan di poli rawat jalan
pasien BPJS Kesehatan.
Berkali-Kali Terpapar Covid
Pengalaman menantang menjadi nakes Covid-19 juga
dilewati Dwi Yusiani, perawat di RSUD Dr Soetomo
Surabaya. Bahkan ia mulai bertugas sebagai nakes
Covid-19 sejak tahun 2020 ketika kasus aktif masih
tinggi dan belum ada vaksinasi.
Walaupun sudah menggunakan alat pelindung
diri (APD) lengkap, Covid-19 nyatanya masih bisa
menemukan celah untuk menginfeksinya. Bahkan tidak
sedikit teman-temannya sesama perawat dan dokter
yang meninggal dunia akibat Covid-19.
“Sebagai nakes Covid-19, tentu ada ketakutan bisa
terpapar virus, apalagi yang saya tangani pasien
Covid-19 di ruang ICU (Intensive Care Unit) dengan
gejala berat. Ketika akhirnya terkena Covid-19, rasa
takut itu besar sekali karena melihat banyak teman
sesama nakes yang meninggal. Rasa takut itu akhirnya
membuat tubuh saya semakin drop. Selama sebulan
penuh saya harus istirahat dengan gejala yang cukup
berat,” ungkap Dwi kepada Media Info BPJS Kesehatan.
Pengalaman terpapar Covid-19 dengan gejala yang
cukup berat tidak membuat Dwi mundur. Setelah
sembuh, ia kembali bertugas sebagai nakes Covid-19
dan juga sempat kembali terpapar Covid-19 tiap kali
varian baru muncul.

Dwi menyampaikan, jika nantinya status pandemi sudah
berubah menjadi endemi, bukan berarti tidak ada
lagi masyarakat yang terpapar Covid-19. Karenanya,
ia berharap pasien Covid-19 bisa tetap mendapatkan
jaminan pelayanan kesehatan, meskipun sudah endemi.
Pasalnya untuk pengobatan Covid-19 dengan gejala
berat membutuhkan biaya yang besar.
Untuk itu, Dwi juga menghimbau kepada masyarakat
yang belum menjadi peserta Program Jaminan
Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKNKIS) agar segera mendaftar. Sehingga nantinya bila
diputuskan perawatan pasien Covid-19 menjadi jaminan
BPJS Kesehatan, mereka tidak lagi dipusingkan dengan
biaya pengobatan yang mahal. Bukan hanya untuk
pengobatan Covid-19, tetapi juga penyakit-penyakit lain
yang membutuhkan penanganan medis.
Sebagai tenaga kesehatan, Dwi juga punya kesan
positif terhadap BPJS Kesehatan dan Program JKN-KIS.
Ia melihat sudah banyak inovasi yang dihadirkan BPJS
Kesehatan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan
untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta.
“Saya melihat sudah banyak perubahan ke arah yang
lebih baik di pelayanan hingga pengobatan. Tentu
harapannya ke depan bisa lebih baik lagi karena
memang program ini sangat besar manfaatnya bagi
masyarakat. Banyak pasien yang cerita ke saya, mereka
sangat terbantu dengan kehadiran Program JKN-KIS,
sehingga keberlangsungannya harus sama-sama kita
jaga,” ungkap Dwi.

“

“Tentu harapannya pasien Covid-19
bisa tetap dijamin pemerintah atau
melalui BPJS Kesehatan. Kalau harus
ditanggung pasien, pastinya berat sekali,
apalagi untuk pasien dari keluarga tidak
mampu,” ujar Dwi.
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INSPIRASI

“

Aksi “Sultan” Dukung JKN-KIS
Tahir Foundation Donasikan Rp2 Milyar untuk Peserta

B

PJS Kesehatan terus mendorong dan
mengajak berbagai pihak untuk mendukung
penyelenggaraan JKN-KIS, salah satunya melalui
Program Donasi JKN. Baru-baru ini, pengusaha
sekaligus filantropis Indonesia, Dato’Sri Prof. Dr. Tahir
melalui Tahir Foundation memberikan donasi senilai
Rp2 milyar untuk mendukung Program JKN-KIS.
Bantuan dari pemilik Mayapada Group ini diberikan
kepada BPJS Kesehatan untuk melunasi tunggakan iuran
peserta JKN-KIS kelas 3 yang kurang mampu di wilayah
Bandung.
Aksi dari Tahir Foundation ini patut diapresiasi.
Bagaimana tidak, Rp2 milyar bukanlah nilai yang
kecil terlebih dalam situasi pandemi seperti saat ini.
Ini tentunya sangat membantu masyarakat dengan
kemampuan ekonomi terbatas. Seperti kita ketahui
pandemi Covid-19 yang berkepanjangan berdampak
pada menurunnya daya beli masyarakat, termasuk
kemampuannya untuk membayar iuran JKN-KIS. Banyak
masyarakat yang belum terdaftar dan tidak aktif sebagai
peserta JKN-KIS karena tidak mampu membayar iuran
rutin tiap bulan.

20

MEDIA INFO BPJS KESEHATAN/EDISI 107

Co Chairman Tahir Foundation, Jonathan Tahir
mengatakan bahwa donasi tersebut selaras dengan visi
dan misi Tahir Foundation untuk mewujudkan Indonesia
yang lebih baik, di mana setiap individu memiliki akses
pelayanan kesehatan dan pendidikan yang memadai
guna meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia.
Karena pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat
merupakan salah satu indikator suatu negara maju.
“Kami berharap melalui donasi tersebut, peserta
mandiri JKN-KIS kelas 3 yang menunggak di Bandung
dapat kembali mendapat akses perlindungan jaminan
kesehatan yang memadai dan produktif demi masa
depan yang berkualitas,” kata Jonathan.
Bantuan dari Tahir Foundation ini diapresiasi oleh
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti.
Aksi dari orang terkaya di Indonesia semoga menjadi
inspirasi dan memotivasi para “sultán” di Indonesia
untuk bergerak bersama, saling gotong-royong
membantu sesama yang kurang mampu agar mereka
juga memiliki perlindungan kesehatan yang sama.

“

“Apresiasi sebesar-besarnya
kami sampaikan kepada Tahir
Foundation atas donasi ini.
Semoga bisa menjadi inspirasi
dan motivasi bagi seluruh
pihak untuk ikut bergerak
membantu sesama dan
mendukung keberlangsungan
Program JKN-KIS yang
semakin berkualitas,” ucap
Ghufron Mukti.
Pemilik Mayapada Group dan Tahir Foundation

Dato Sri Tahir

Apresiasi juga disampaikan Plt. Wali Kota Bandung, Yana
Mulyana. Menurutnya, bantuan ini sangat bermanfaat
bagi masyarakat Kota Bandung yang menjadi peserta
JKN-KIS namun menunggak karena situasi ekonominya
masih dalam tahap pemulihan akibat pandemi Covid-19.
“Pada dasarnya warga Kota Bandung sudah paham
bahwa mereka wajib melindungi diri dan keluarganya
melalui Program JKN-KIS, namun karena pandemi
membuat kondisi ekonomi tidak stabil, maka terkadang
hal-hal yang wajib menjadi terlupakan. Kami harap
Program Donasi ini juga dapat diikuti oleh perusahaanperusahaan lain. Kami bersama seluruh stakeholder
terus berupaya meningkatkan kepesertaan JKN-KIS
melalui sosialisasi dan edukasi,” ucap Yana.
Pemerintah sendiri telah melakukan berbagai upaya
untuk memastikan setiap warga Indonesia terlindungi
kebutuhan dasar kesehatannya melalui Program JKNKIS. Mulai dari mendaftarkan masyarakat yang tidak
mampu menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI)
di tingkat pusat maupun daerah. Kemudian memberi
subsidi iuran bagi peserta yang didaftarkan pemerintah
daerah, dan peserta pekerja bukan penerima upah
(PBPU) atau peserta mandiri kelas 3 serta menyediakan
anggaran bagi peserta pekerja penerima upah (PPU).
Tetapi tidak dipungkiri pandemi Covid-19 berdampak
terhadap kondisi perekonomian masyarakat, termasuk
kemampuan peserta JKN-KIS segmen PBPU dan Bukan
Pekerja (BP) dalam membayar iuran bulanan JKN-KIS.
Untuk itu, BPJS Kesehatan juga telah memberikan

keringanan pembayaran tunggakan iuran bagi peserta
segmen PBPU dan BP yang menunggak melalui
Program Rencana Pembayaran Iuran Bertahap (REHAB)
yang bisa diakses di aplikasi Mobile JKN.
Sebelum Tahir Foundation, telah ada para donatur
lainnya yang juga memberikan bantuan dalam
Program Donasi JKN-KIS. Program Donasi JKN-KIS
dikembangkan oleh BPJS Kesehatan dengan harapan
masyarakat yang belum memperoleh perlindungan
jaminan sosial kesehatan bisa segera terdaftar menjadi
peserta JKN-KIS, dan yang sudah menjadi peserta
namun menunggak karena kesulitan finansial bisa
dilunasi tunggakannya oleh donatur.
BPJS Kesehatan mencatat hingga akhir 2021 sebanyak
229,51 juta jiwa atau sekitar 83,89% penduduk
Indonesia telah terdaftar sebagai peserta. Sisanya
sekitar 16% lagi belum. Selain itu, ada juga peserta yang
sudah terdaftar tetapi menunggak membayar iuran
selama berbulan-bulan.
BPJS Kesehatan membuat Program Donasi JKN-KIS
sebagai sebuah solusi bagi masyarakat yang belum
terdaftar maupun yang menunggak. Melalui Program
Donasi JKN-KIS ini badan usaha atau individu dapat
mendaftarkan dan membayarkan iuran masyarakat di
sekitarnya. Hal ini memberi manfaat bagi masyarakat
kurang mampu agar dapat tetap memperoleh
perlindungan kesehatan.
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Persepsi

P

“

Jadi Peserta JKN-KIS Tidak Akan Rugi

rogram JKN-KIS kini semakin penting untuk
dimiliki. Apalagi saat ini sudah menjadi syarat
untuk mendapatkan sejumlah layanan publik.
Manfaatnya pun semakin banyak dirasakan.
Terbukti semakin banyak kunjungan ke fasilitas
kesehatan yang memanfaatkan kartu JKN-KIS. Hingga
30 November 2021, pemanfaatan pelayanan kesehatan
untuk rawat jalan tingkat pertama tercatat sebanyak
282.962.550 (kunjungan sakit dan sehat). Rawat jalan
tingkat lanjut tercatat mencapai 64.685.078. Sedangkan
rawat inap tingkat lanjut tercatat sebanyak 7.283.792.
Penanganan penyakit dengan teknologi canggih
bukan lagi hanya bisa diakses orang kaya. Tukang ojek,
supir angkot, pedagang kaki lima, dan orang-orang
kurang mampu lainnya pun kini bisa mendapatkannya.
Penyakit-penyakit berbiaya mahal, seperti transplantasi
ginjal, pemasangan ring jantung, pengobatan kanker,
hemodialisis, dan lain sebagainya juga bisa diakses.
Meski begitu sampai saat ini masih juga ada yang
mempertanyakan manfaat menjadi peserta JKN-KIS. Ada
orang yang belum mau jadi peserta dengan berbagai
alasan, misalnya tidak pernah sakit maka tidak perlu jadi
peserta, atau tidak pernah menggunakan kartu JKNKIS untuk apa harus membayar iuran rutin tiap bulan.
Sebetulnya alasan-alasan seperti ini sudah menjadi isu
klasik sejak JKN-KIS mulai dilaksanakan tahun 2014, tapi
faktanya sampai saat ini masih ada juga yang belum
memahami pentingnya JKN-KIS.
Menjadi peserta JKN-KIS adalah wajib bagi seluruh
warga negara Indonesia sebagaimana amanat UU
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Tujuannya
agar seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali baik kaya
ataupun miskin bisa mengakses layanan kesehatan
secara adil dan merata.
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Lalu pertanyaannya, kenapa harus jadi peserta JKN-KIS
padahal tidak sakit? Sama seperti asuransi komersial/
swasta, kita mendaftar menjadi peserta tanpa
menunggu sakit terlebih dahulu. Sebagai asuransi
kesehatan sosial, JKN-KIS dihadirkan negara untuk
memberikan perlindungan rasa aman kepada seluruh
rakyat tanpa kecuali. Saat sakit kita tidak perlu berpikir
tentang berapa biaya yang dibutuhkan, atau siapa
yang akan membiayai karena BPJS Kesehatan akan
menjaminnya.

Tetapi untuk menjadi peserta JKN-KIS ada kewajiban,
yaitu membayar iuran setiap bulan. Besaran iurannya
tergolong kecil, tetapi manfaat yang didapat
komprehensif. Iuran kelas 3, misalnya, hanya Rp1.100
per orang per hari, kelas 2 Rp3.000-an per orang per
hari, dan kelas 1 Rp5.000 per orang per hari. Bandingkan
dengan harga rokok yang mencapai Rp12.000 sampai
40.000 per bungkus dan itu bisa habis dalam sehari.

Menjadi peserta JKN-KIS juga banyak keuntungannya,
di antaranya ada begitu banyak manfaat pelayanan
kesehatan yang dijamin sesuai Peraturan Presiden
Nomor 82 Tahun 2018, selama peserta mengikuti
prosedur dan ketentuan yang berlaku. Selain itu,
kepesertaannya tidak mengenal batas usia, tidak perlu
cek kesehatan terlebih dahulu, dan berlaku seumur
hidup.

Lalu, mengapa harus mengiur padahal tidak sakit?
Mengiur setiap bulan dan seumur hidup bukan berarti
rugi. Karena bagaimana pun tidak ada yang bisa
memprediksi kapan dirinya jatuh sakit. Yang penting
ketika sakit sudah ada jaminan pembiayaan. Kalau pun
kita tidak sakit, ternyata uang iuran itu tidak hilang
karena dipakai oleh saudara kita yang sedang sakit pada
saat kita tidak menggunakannya.
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Jadi ada gotong royong, saling bantu. Peserta sehat
bantu peserta yang sedang sakit. BPJS Kesehatan
pernah mencatat bahwa satu peserta DBD memerlukan
80 orang sehat yang mengiur untuk membiayai
penyakitnya. Satu pasien operasi caesar memerlukan
sekitar 135 orang sehat untuk membiayainya. Satu
orang pasien kanker memerlukan 1.253 orang sehat,
dan 1 pasien operasi jantung membutuhkan 3.737
orang sehat yang mengiur.
Kalau pun tidak sakit dan tidak menggunakan JKN-KIS,
kita telah berkontribusi besar memberikan perlindungan
rasa aman kepada orang sakit dan kurang beruntung.
Anggaplah sebagai beramal tetapi bukan karena
mampu, melainkan sebagai bentuk syukur karena tidak
sakit.

Iuran itu memberatkan apabila kita menunggak. Jika
menunggak, status peserta BPJS Kesehatan menjadi
tidak aktif. Tetapi bukan berarti berhenti menjadi
peserta, dan tetap harus membayar iuran bulanan.
Karena menjadi peserta JKN-KIS adalah wajib, maka
kepesertaannya tidak bisa dinonaktifkan. Kepesertaan
ini hanya bisa dinonaktifkan kalau peserta meninggal
atau menjadi warga negara lain.
Karena itulah disiplin membayar iuran setiap bulan
sangat penting. Jika disisihkan saja Rp1.100 setiap hari
tak terasa dalam sebulan sudah ada uang Rp35.000
yang terkumpul untuk bayar iuran kelas 3.

EDisi 107/media INFO BPJS KESEHATAN
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PROMKES

“ Waspadai Penyakit Pasca Lebaran

T

ak terasa Idul Fitri atau lebaran tahun 2022
tinggal sebentar lagi. Di Indonesia, momen
lebaran tak lepas dari beragam makanan khas
seperti opor ayam, ketupat, gulai, rendang,
semur, kue, dan lain-lainnya.
Rasanya sulit untuk menghindari makanan yang
bersantan, berlemak, berminyak, dan manis-manis ini.
Tapi Anda perlu berhati-hati, karena jika berlebihan juga
tidak baik untuk tubuh. Jangan sampai habis lebaran
Anda justru mengalami masalah kesehatan.
Setidaknya ada dua ancaman penyakit akibat pola
makan tidak sehat, yang patut diwaspadai. Pertama,
kolesterol tinggi yaitu kondisi dimana tingkat kolesterol
dalam darah melampaui kadar normal. Secara alami
kolesterol dibutuhkan tubuh untuk membangun sel-sel
baru, menghasilkan vitamin D, sejumlah hormon, dan
asam empedu untuk mencerna lemak. Namun jika
berlebihan dapat memicu berbagai penyakit berbahaya
seperti jantung, diabetes, dan stroke.
Kedua, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ini adalah
kondisi di mana tekanan darah pada dinding arteri
(pembuluh darah bersih) meningkat. Hipertensi bisa
menyebabkan pembuluh darah menyempit, bocor,
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pecah atau tersumbat. Hal ini akan mengganggu aliran
darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke otak.
Dalam kondisi berat, sel-sel dan jaringan otot pun akan
mati dan menyebabkan terjadinya stroke. Selain itu,
penyakit lain seperti obesitas, diabetes, dan diare juga
berpotensi terjadi.
Ahli gizi, Dr Trina Astuti, MPS, mengungkapkan
ancaman penyakit ini memang harus diwaspadai. Tetapi
bukan berarti Anda dianjurkan untuk melewatkan
momen perayaan lebaran dengan menolak makananmakanan tersebut. Makanan apa saja sebetulnya boleh
dimakan, hanya saja perlu diperhatikan kadar gizi agar
tetap terpenuhi.
Perhatikan gizi seimbang dengan cara mengonsumsi
makanan yang bervariasi. Tak hanya fokus pada satu
atau dua jenis makanan yang bersantan, berlemak,
manis, atau bergurih saja. Yang paling penting tapi
justru seringkali diabaikan adalah sayuran dan buah.
Dr Trina menyarankan, sebelum makanan utama
terlebih dahulu makan buah yang disajikan dalam
bentuk apapun, entah jus atau potongan buah. Kalau
lambung sudah terisi dengan buah, dengan sendirinya
porsi makanan lain berkurang. Idealnya konsumsi buah

“Kalau makannya boleh bebas,
tetapi harus memperhatikan
keseimbangan antara sayur,
buah dengan makanan lain. Jadi
di lambung itu ada tempat untuk
semua makanan, termasuk buah
dan sayur. Tapi kadang ini tidak
diperhatikan. Pas buka puasa atau
habis bulan puasa itu makannya
seperti balas dendam, sekalinya
makan banyak sekali dan kenyang
sekali. Tidak ada tempat untuk
makanan penting seperti sayur
dan buah,” ucap Dr Trina kepada
INFO BPJS, baru-baru ini.

minimal 3-5 kali sehari. Demikian pula sayuran wajib
konsumsi setiap hari, entah dalam bentuk lalapan,
sayuran berkuah, tumisan, dan lain sebagainya.
Buah dan sayuran yang kaya serat memberikan banyak
manfaat buat tubuh. Salah satunya membawa lemak
jahat dalam tubuh sehingga tidak menempel pada
usus. Tanpa serat, sisa-sisa lemak terus menempel,
yang selain menjadi media penyakit apa saja, juga
mempersempit dinding pembuluh darah, dan pada
akhirnya hipertensi.
Kementerian Kesehatan sendiri mengimbau masyarakat
untuk menjaga gizi seimbang dengan cara perhatikan
“isi piringku”. Artinya, dalam satu porsi piring untuk
sekali makan, setengah porsinya terdiri dari sayur dan
buah dengan beragam jenis dan warna. Seperempat
piring lagi diisi dengan protein, seperti ikan, ayam
atau kacang-kacangan. Seperempat piring lainnya
diisi dengan karbohidrat dari biji-bijian utuh, nasi
merah, gandum utuh, atau pasta. Pemilihan sumber
karbohidrat juga perlu diperhatikan, misalnya roti atau
beras putih karena kandungan gulanya tergolong
tinggi. Kurangi karbohidrat. Kue-kue atau manis-manis
itu semua karbohidrat. Sebaiknya hindari minyak yang
mengandung lemak jenuh atau kolesterol tinggi.

“

diakses oleh peserta melalui WA, Telegram maupun
Facebook Messager.
Pada aplikasi Mobile JKN, Anda pilih fitur Skrining
Riwayat Kesehatan. Di fitur ini ada 47 pertanyaan
tentang kebiasaan dan aktivitas sehari-hari, penyakit
yang pernah diidap, riwayat penyakit dalam keluarga
peserta, dan pola makan yang harus diisi. Berdasarkan
pengisian pertanyaan ini, maka peserta akan
mendapatkan hasil pengecekan risiko penyakit yang
mungkin diderita meliputi diabetes, hipertensi, jantung,
dan ginjal.
Jika peserta tersebut terdeteksi memiliki risiko
kesehatan sedang hingga berat, maka akan muncul
pemberitahuan untuk segera memeriksakan diri di
fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta
terdaftar. Jika hasil skrining menunjukkan peserta
memiliki risiko rendah, maka akan tercantum saransaran kesehatan seperti anjuran pola hidup sehat dan
latihan fisik rutin minimal 30 menit setiap hari.
Semakin dini peserta mengetahui kondisi kesehatannya,
semakin cepat upaya pengelolaan risiko sehingga
jumlah penderita penyakit kronis dapat menurun.

Selain itu, imbangi juga dengan rutin olah raga atau
aktifitas fisik. Ini penting agar aliran darah tetap lancar,
sehingga tensi terjaga. Tidak kalah pentingnya lakukan
pemeriksaan kesehatan secara berkala. Melakukan
skrining kesehatan penting untuk mendeteksi penyakit
sejak dini sebelum memiliki gejala, sehingga dapat
dilakukan pencegahan dan lebih mudah untuk diobati.
Nah, untuk peserta Program JKN-KIS ada cara mudah
untuk skrining kesehatan secara digital. Skrining riwayat
kesehatan dapat dilakukan secara mandiri melalui
aplikasi Mobile JKN atau pun melalui website BPJS
Kesehatan dan aplikasi Chika 08118750400 yang dapat
EDisi 107/media INFO BPJS KESEHATAN
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GAYA HIDUP

“

Dari Pandemi Menuju Endemi, Persiapkan Diri Hidup
Berdampingan dengan Covid-19

K

ata-kata seperti “healing” atau “self reward”
kerap muncul di perbincangan baik media sosial
maupun secara langsung pada masyarakat di era
kekinian. Kata “healing” sudah menjadi tren yang
sering digunakan oleh banyak orang untuk disematkan
pada berbagai aktivitasnya yang dirasa menyenangkan.
Ada yang menyantap makanan enak disebutnya healing,
mengelus kucing peliharaan adalah healing, bercocok
tanam di kawasan urban termasuk healing, dan tak
sedikit yang menyandingkan kata healing dengan
kegiatan rekreasi.
Meski dalam dunia kedokteran kesehatan jiwa ataupun
ilmu psikologi healing diartikan sebagai metode
penyembuhan terhadap kesehatan jiwa yang terganggu,
sah-sah saja banyak orang yang mengartikan healing
sebagai caranya merawat jiwa. Atau bisa disebut juga
kelola stres seperti yang sudah lama dikampanyekan
oleh Kementerian Kesehatan dalam jargon CERDIK (Cek
kesehatan berkala, Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas
fisik, Diet seimbang, Istirahat cukup, Kelola stress).
Psikolog klinis Ikhsan Bella Persada, M.Psi memaparkan
arti self-healing dalam dunia kesehatan jiwa adalah
proses pemulihan diri dari luka batin dan pengalaman
tidak menyenangkan yang memengaruhi psikologis.
Self-healing sejatinya bertujuan meningkatkan
kesejahteraan mental dan fisik seseorang. Untuk
mencapai tujuan tersebut, self-healing dijalani serupa
proses penyembuhan lainnya. Metode ini harus
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dilakukan bertahap dan konsisten dengan kesadaran
penuh. Ikhsan mengatakan self-healing perlu dilakukan
untuk menyelesaikan masalah, baik mental maupun
fisik yang belum selesai dan berdampak pada kondisi
psikologis individu.
“Metode ini juga bisa membuat kita lebih menerima
permasalahan yang telah terjadi. Ini penting agar kita
bisa maju dan percaya diri menghadapi permasalahan
yang akan datang,” kata Ikhsan.
Dampak self-healing yang paling signifikan adalah
munculnya perasaan aman, nyaman, dan sejahtera.
Dalam ilmu psikologi, self-healing tidak bisa dilakukan
dengan sekadar mengalihkan perhatian sesaat pada
hal-hal menyenangkan. Proses penyembuhan diri harus
dilakukan dengan penuh kesadaran, hari demi hari.
Dampak positif self-healing akan terasa ketika
seseorang mampu mengenal kelemahan dan kekuatan
dirinya, menerima kegagalan di masa lalu, dan berpikir
positif menghadapi masa depan. Dalam fase ini,
seseorang bisa menyelesaikan persoalannya dengan
mengatur pikiran dan mentalnya untuk melakukan halhal positif secara produktif.
Sebelum melakukan self-healing, maka harus
diketahui lebih dulu apakah seseorang memang
butuh disembuhkan atau tidak. Dan apabila memang
membutuhkan penyembuhan, berarti ada permasalahan
gangguan penyakit tertentu di dalam jiwanya.

Psikolog klinis dari MiindHope.id Danti Wulan
Manunggal menyebutkan bahwa kondisi kesehatan
jiwa yang terganggu dan butuh disembuhkan ini
bermacam-macam. Misalnya kehilangan pekerjaan yang
berpengaruh pada kelangsungan ekonomi keluarga,
putus cinta, atau stress karena menderita penyakit yang
lama dan berlarut-larut.
Hal itu disebabkan bisa karena memendam perasaan
sedih yang berlarut-larut, merasa diri selalu gagal,
mengalami kecemasan yang berlebih dan sebagainya.
Jika kondisi stres tersebut tidak diupayakan pada
penyembuhan, maka bisa berujung pada depresi.
"Kadang seminggu saja dalam suasana hati sedih
terus menerus atau selalu penuh amarah, tak bisa
tidur, berkurang napsu makan, ini sudah gejala-gejala
seseorang perlu disembuhkan jiwanya," kata Danti.
Self healing sendiri bisa dilakukan dengan beragam
cara. Mulai dari menerima diri sendiri, memaafkan diri
sendiri, melakukan kegiatan yang positif, beraktivitas
yang menyenangkan seperti jalan-jalan atau melukis,
memperbaiki pola makan, juga pola tidur agar
mendapatkan istirahat yang cukup.
Pentingnya menjaga kesehatan jiwa, dimulai dari hal
terkecil yaitu mengelola stres, sangat berpengaruh tidak
hanya pada mental tetapi juga kepada kesehatan fisik.
Saat stres melanda, seseorang akan memiliki risiko lebih
tinggi mengalami gangguan yang berkaitan dengan
kesehatan. Stres bisa membuat pengidapnya mudah
merasa lelah, sulit berkonsentrasi, suasana hati yang
buruk, hingga mengalami gangguan kesehatan tertentu.
Beberapa manfaat dari mengelola stres atau yang
kerap disebut sebagai healing antara lain membantu
menghindari risiko penyakit, menurunkan kecemasan,
mencegah penuaan dini, meningkatkan kemampuan
tubuh dalam melawan virus atau meningkatkan
imunitas. Mengelola stres juga membuat suasana hati
menjadi lebih baik sehingga bisa lebih produktif serta
kreatif dalam melakukan pekerjaan.

Padahal, self reward sendiri definisinya adalah memberi
penghargaraan kepada diri sendiri karena sudah
mencapai impian atau tujuan yang diinginkan dengan
penuh perjuangan dan berbagai rintangan.
Menurut Danti, seseorang bisa menerapkan self reward
sehabis menjalani suatu proses tertentu yang susah
payah dilakukannya, terlebih menyebabkan stres.
Bahkan saat gagal pun bisa melakukan self reward,
sebagai bentuk apresiasi terhadap kerja keras yang
telah dilalui.

"Self reward diberikan setelah sebuah proses. Semisal
setelah seharian bekerja mengejar konsumen, ditolak
sana-sini, dan menemukan lelah di sore hari, kita bisa
self reward dengan mandi kemudian makan sesuai
menu favorit," kata Danti.
Menurut Danti, jika tak ada proses yang dilalui
sebelumnya dan kemudian tiba-tiba membeli suatu
makanan favorit yang cenderung tak sehat apalagi
dengan harga yang tak sesuai budget, itu bukan self
reward melainkan gaya hidup yang konsumtif.
Salah konsep tentang self reward ini bisa disebut
sebagai stres yang tidak dikelola dengan baik sehingga
mendorong seseorang mencari pelampiasan. Karena
tak jarang stres malah meningkatkan kemungkinan
seseorang melakukan hal-hal negatif seperti merokok,
makan berlebih dan tidak sehat, juga mengonsumsi
minuman beralkohol.
Untuk bisa mengelola stres dengan baik, salah
satunya dengan mengetahui batasan tubuh dalam
menerima tekanan. Saat stres melanda, cobalah untuk
melampiaskannya dengan melakukan hobi atau hal
positif lain, misalnya bercerita, berolahraga, atau
melakukan hobi. Perubahan gaya hidup juga bisa
diterapkan untuk membantu mengelola stres. Mulailah
gaya hidup sehat dengan rutin berolahraga, konsumsi
makanan sehat, dan cukup beristirahat.

Kelola Stres dengan Cara
yang Sehat
Selain ungkapan self healing,
tidak jarang juga terdengar
istilah self reward atau
memberikan apresiasi pada
diri sendiri. Namun sayangnya
banyak orang yang salah
mengerti konsep self reward.
Memaknai bahwa self reward
membolehkan seseorang
untuk membeli barang
kesukaannya secara impulsif
tanpa pertimbangan yang
matang. Sehingga banyak
yang berpikir tak apa sering
pergi jalan-jalan atau sering
membelanjakan uang membeli
makanan mahal atau tidak
sehat demi memberi self
reward.
EDisi 107/media INFO BPJS KESEHATAN
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TEKNO

Antrean Online Layanan Kesehatan,
Simpel dan Tanpa Ribet

P

erkembangan teknologi dan digitalisasi yang
terjadi di semua aspek kehidupan membuat
BPJS Kesehatan turut serta dalam transformasi
perubahan tersebut. Salah satu inovasi yang
dibuat oleh BPJS Kesehatan adalah antrean online untuk
peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu
Indonesia Sehat (JKN-KIS) di fasilitas kesehatan.
Sebelumnya, peserta harus berangkat pagi-pagi sekali
atau bahkan Subuh untuk melakukan pendaftaran ke
rumah sakit, kemudian menunggu berjam-jamdi fasilitas
kesehatan. Namun kini adanya sistem antrean online,
peserta bisa datang ke fasilitas kesehatan beberapa saat
sebelum pemeriksaan oleh dokter.
BPJS Kesehatan membuat sistem antrean online di
fasilitas kesehatan secara bertahap, yakni dimulai
dari antrean online untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) pada awal tahun 2020, yang kemudian
dilanjutkan dengan sistem antrean online di Fasilitas
Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) ataru rumah
sakit pada awal tahun 2022.
Dengan sistem ini, peserta JKN-KIS dapat berobat
di fasilitas kesehatan yang dipilih tanpa perlu antre
dengan daftar antrean faskes BPJS secara online. Seperti
diketahui, BPJS Kesehatan menjadi layanan kesehatan
yang wajib dimiliki oleh berbagai kalangan masyarakat
Indonesia. Per tanggal 31 Maret 2022 jumlah peserta
JKN-KIS telah mencapai 237,9 juta jiwa atau sekitar 87
persen dari total penduduk Indonesia.
Banyaknya jumlah peserta tersebut membuat siapa

pun yang ingin menggunakan layanan kesehatan ini
perlu mengantre di fasilitas kesehatan. Hal ini tentunya
membutuhkan waktu sangat banyak dan menjadikan
pelayanan tidak efektif. Oleh karenanya, BPJS Kesehatan
membuat sistem antrean faskes secara online agar
peserta tidak perlu bersusah-susah mengantre lagi.
Peserta bisa mendaftarkan diri atau anggota
keluarganya untuk berobat di fasilitas kesehatan
pilihannya sejak masih di rumah. Kemudian peserta
hanya perlu berangkat ke fasilitas kesehatan beberapa
saat sebelum jadwal pemeriksaan oleh dokter. Selain
sistem antrean online ini menghemat banyak waktu,
tapi juga membuat waktu kunjungan peserta ke fasilitas
kesehatan lebih singkat dan tak membuat rumah sakit
membludak.
Peserta JKN-KIS bisa mengambil nomor antrean secara
online di faskes menggunakan aplikasi Mobile JKN.
Kemudian, peserta bisa langsung datang ke faskes
tersebut dan langsung mendapatkan pelayanan
dari tenaga kesehatan tanpa perlu mengantre lagi.
Pendaftaran FKTP melalui aplikasi Mobile JKN dibuka 24
jam sebelum jam buka operasional dan ditutup 1 jam
sebelum jam tutup operasional.
Fitur antrean online Program JKN-KIS ini juga dapat
dimanfaatkan saat peserta dirujuk ke rumah sakit atau
FKRTL. Cara daftar antrean online di rumah sakit pun
juga menggunakan aplikasi Mobile JKN. Namun untuk
bisa memanfaatkan fitur ini, peserta harus terlebih
dulu mendapatkan rujukan ke rumah sakit yang sudah
ditentukan ketika melakukan kunjungan ke dokter FKTP.

Cara Daftar Antrean Online di FKTP
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
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Buka aplikasi Mobile JKN. Aplikasi ini bisa diunduh di
Google Play Store atau App Store di ponsel. Kemudian
login menggunakan nomor kartu BPJS Kesehatan atau
NIK KTP dan password.
Pilih menu Pendaftaran Pelayanan.
Pilih Faskes Tingkat Pertama.
Pilih peserta yang akan didaftarkan pada fasilitas
kesehatan, apakah diri sendiri atau anggota keluarga
lain dalam satu kartu keluarga.
Pilih poli yang akan dituju pada FKTP yang sudah
terdaftar.
Pilih hari kunjungan. Peserta memiliki opsi hari
kunjungan saat melakukan pendafataran online, yakni
hari ini atau besok.
Pilih dokter dan waktu kunjungan yang tersedia.
Isi keluhan penyakit yang dialami pada kolom Keluhan.
Klik tombol Daftar Pelayanan. Lalu peserta akan
mendapatkan nomor antrean Faskes Tingkat Pertama
BPJS Kesehatan miliknya beserta dengan sisa antrean,
dan estimasi waktu tunggu.
Datang ke FKTP sesuai hari dan waktu kunjungan yang
telah dipilih. Jika nomor antrean sudah dekat, segera
berangkat ke FKTP yang dipilih supaya antrean tidak
terlewat.
Tunjukkan nomor antrean BPJS Kesehatan kepada
petugas. Tunggu hingga peserta dipanggil sesuai nomor
antreannya.

Cara Daftar Antrean Online di FKRTL
atau Rumah Sakit
1.

Buka aplikasi Mobile JKN. Login menggunakan
nomor kartu BPJS Kesehatan atau NIK KTP dan
password.
2. Pilih menu Pendaftaran Pelayanan.
3. Pilih Faskes Rujukan Tingkat Lanjut.
4. Pilih peserta yang akan didaftarkan pada
fasilitas kesehatan, apakah diri sendiri atau
anggota keluarga lain dalam satu kartu
keluarga.
5. Pilih nomor rujukan yang sudah diberikan
oleh dokter di FKTP. Dalam nomor rujukan
tersebut sudah tertera nama rumah sakit yang
dituju, tanggal rujukan dibuat, poli, dan status
antrean.
6. Pilih tanggal rencana kunjungan ke rumah
sakit.
7. Pilih dokter yang tersedia berikut dengan
jadwal praktiknya.
8. Klik tombol Daftar Pelayanan.
9. Kemudian halaman akan menampilkan
nomor antrean kunjungan layanan kesehatan
tersebut, sisa antrean, dan waktu estimasi jam
pelayanan.
10. Klik Check In. Peserta diwajibkan melakukan
check in online dalam waktu 1 jam sebelum
waktu layanan dan dalam radius minimal 1
kilometer dari rumah sakit tujuan.
11. Jika belum melakukan rekam medis, lakukan
pendaftaran pada loket admisi di rumah sakit.
12. Bila sudah memiliki rekam medis, tunggu
nomor antrean dipanggil di poli sesuai
rujukan.

Manfaat Daftar Antrean
Online
•
•
•
•

•
•
•
•

Mendaftar dan mendapatkan nomor
antrean kunjungan layanan kesehatan
JKN dari rumah.
Menentukan jadwal ke faskes sendiri
sesuai kebutuhan dan mendapatkan
kepastian mendapatkan antrean.
Fleksibel memilih dokter.
Mengetahui sisa antrean yang dilayani
secara real time dari ponsel. Serta
mengetahui estimasi jam pelayanan
kesehatan.
Mengubah jadwal antrean dari ponsel
jika ada halangan mendadak.
Tidak perlu datang terlalu awal
untuk mengantre pendaftaran agar
mendapatkan nomor urut di faskes.
Tidak perlu mengantre di bagian
administrasi dan bisa langsung ke poli
yang dituju.
Hanya mengantre dalam waktu singkat
yaitu beberapa saat sebelum nomor
antrean dipanggil.
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KONSULTASI

1. Apakah pelayanan di rumah sakit untuk KIS dari
pemerintah (yang dapat gratis) dan untuk BPJS
Kesehatan mandiri dibedakan?
IG : @trikartikaXXXX

JAWAB
Tidak ada perbedaan pelayanan bagi seluruh peserta
JKN-KIS. Peserta JKN-KIS berhak memperoleh pelayanan
kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dengan
mengacu kepada prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Apabila peserta membutuhkan informasi atau hendak
melakukan pengaduan, maka dapat menghubungi
petugas BPJS SATU! yang bertugas di rumah sakit
tersebut.

3. Apa daftar dan bayar BPJS bisa terpisah atau
harus satu Kartu Keluarga (KK)?
IG : @putawaXXXX

JAWAB
Sesuai regulasi yang berlaku, pendaftaran kepesertaan
JKN-KIS dan pembayaran iuran harus dilakukan untuk
seluruh anggota keluarga yang tercantum di satu Kartu
Keluarga (KK). Dengan mendaftarkan seluruh anggota
keluarga, Anda sudah memberikan perlindungan sejak
dini bagi keluarga Anda.

30

MEDIA INFO BPJS KESEHATAN/EDISI 107

4. Apa BPJS Kesehatan masih meng-cover layanan
kacamata? Berapa rupiah yang di-cover?
IG : @cha_chaXXXX

JAWAB
Ya, BPJS Kesehatan menjamin layanan kacamata sesuai
dengan indikasi medis dan ketentuan yang berlaku.
Penjaminan kacamata untuk kelas 1 sebesar Rp 300.000,
kelas 2 Rp 200.000, dan kelas 3 Rp 150.000. Pelayanan
kacamata dapat diberikan maksimal 1 (satu) kali dalam
2 (dua) tahun.

5. Saya masih punya kartu Askes, apa bisa diganti
pakai kartu BPJS? Kalau harus ganti, di mana
cetaknya?
IG: @sahidinXXXX

JAWAB
Kartu Askes masih bisa digunakan untuk memperoleh
layanan kesehatan. Peserta bisa mengunduh kartu JKNKIS melalui aplikasi Mobile JKN. Caranya, unduh aplikasi
Mobile JKN, pilih “Daftar”, kemudian “Aktivasi Akun”.
Jika sudah berhasil login, pilih menu “Kartu Peserta”,
dan kartu JKN-KIS digital Anda akan ditampilkan dan
bisa digunakan untuk mengakses layanan di fasilitas
kesehatan.

