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CEO
Message

Dashboard JKN: Akses Data untuk
Perencanaan dan Pembangunan
Kesehatan

Pada CEO Message edisi lalu, saya pernah menyampaikan bahwa data is a new mining. Data adalah tambang
baru bagi suatu organisasi maupun masyarakat secara individu. Bahkan saat ini, data bisa saja lebih berharga
daripada emas karena dari data itu sendiri, kita dapat menentukan arah dan langkah kebijakan strategis bagi
organisasi maupun kebijakan pemerintah yang menyangkut kesejahteraan masyarakat Indonesia.

K

ami menyadari bahwa dari jumlah peserta yang
saat ini sudah mencapai 222 juta jiwa, data
yang kami miliki tentu sangat besar, meliputi
data kepesertaan, data pelayanan kesehatan,
data transaksi pembayaran iuran dan data-data lainnya
yang tercipta mulai dari pendaftaran peserta hingga
pembayaran klaim pelayanan kesehatan. Kami juga
melihat bahwa data yang kami miliki merupakan asset
yang apabila dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan
baik, maka data tersebut dapat dimanfaatkan untuk
keperluan akademik, penelitian dan pengambilan
kebijakan yang kredibel berbasis bukti (evidence based
policy).
Oleh sebab itu, BPJS Kesehatan berupaya untuk
memberikan kemudahan akses atas data-data yang
telah dikelola sehingga seluruh pemangku kepentingan
dapat memanfaatkan data tersebut. Hal tersebut
juga diatur dalam Pasal 83 dan 84 Peraturan Presiden
Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang
mengamanatkan BPJS Kesehatan untuk memberikan
akses data dan informasi kepada pemangku kepentingan,
seperti Kementerian atau Lembaga terkait dan Dewan
Jaminan Sosial Nasional serta Pemerintah Daerah secara
berkala. Adapun data-data yang telah dikelola oleh BPJS
Kesehatan kemudian dapat diakses dalam Dashboard
JKN.

Kami patut berbangga karena data yang kami miliki
kemudian digunakan oleh berbagai pihak, termasuk
pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan dan
memetakan permasalahan guna mendapatkan solusi
yang tepat untuk kesejahteraan masyarakat terutama
dalam bidang kesehatan. Seperti yang dilakukan oleh
Pemerintah Kota Malang yang telah memanfaatkan
Dashboard JKN untuk mencapai Universal Health
Coverage, memaksimalkan program promotif-preventif
serta mengidentifikasi setiap penduduk di Kota Malang
yang berisiko tertular Covid-19 dari data riwayat pasien
penyakit komorbid yang ada di Dashboard JKN.
Kami tentu berharap, seluruh pemerintah daerah dapat
mengambil peran dalam penyelenggaraan Program JKN
dengan memanfaatkan data-data yang dapat diakses di
Dashboard JKN untuk perencanaan, penganggaran dan
pengambilan kebijakan terkait pembangunan kesehatan
yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan
masyarakat.
Fachmi Idris
Direktur Utama

Adapun untuk pengelolaan data, kami telah
memanfaatkan teknologi cloud system untuk menyimpan
data-data dan teknologi Artificial Intelligence untuk
menganalisis data yang masuk sehingga data yang kami
miliki bukan hanya data mentah tetapi data yang telah
dikelola dan dianalisis dengan baik setiap harinya oleh
sistem. Data yang telah dianalisis dan dikelola tersebut
kemudian dapat digunakan sebagai bahan laporan,
kebijakan operasional, performa manajemen serta
prediksi atau rekomendasi.
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Guna mengoptimalkan penyelenggaraan Program JKN-KIS di daerah, BPJS
Kesehatan membuka akses Dashboard JKN kepada Pemerintah Daerah (Pemda).
Langkah ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, yakni dalam
rangka membantu Pemda mengambil kebijakan terkait bidang kesehatan di
daerahnya masing-masing, BPJS Kesehatan wajib menyediakan data dan informasi
secara berkala.
Secara khusus diharapkan sinergi ini diharapan dapat memperkuat peran Pemda
dalam keberlangsungan Program JKN-KIS. Pemda merupakan salah satu bagian
dari ekosistem Program JKN-KIS. Ekosistem Program JKN-KIS yang sehat akan
tercipta apabila peran serta tugas pokok dan fungsi stakeholder sesuai dengan
regulasi, serta ada komunikasi dan koordinasi yang baik dari seluruh stakeholder.
Peran Pemda dalam membangun ekosistem ini juga penting, antara lain meliputi
pendaftaran peserta, pembayaran iuran, dan peningkatan mutu layanan. Dengan
adanya Dasboard JKN yang didalamnya merangkum data-data penting dapat
digunakan oleh Pemda untuk menentukan kebijakan kesehatan daerah makin tepat
sasaran. Dashboard JKN diharapkan dapat membangun ekosistem penyusunan
kebijakan berbasis data dan informasi atau evidence-based policy making
Seiring dengan penerbitan Media Info BPJS Kesehatan, kami mengucapkan terima
kasih atas berbagai dukungan dan tanggapan atas terbitnya media ini. Diharapkan
melalui penerbitan Media ini informasi yang berkualias, baik, akurat dapat terus
kami sajikan dan diharapkan kehadiran media ini dapat menjadi jembatan informasi
yang efektif bagi BPJS Kesehatan dan seluruh stakeholder. Selamat beraktivitas.
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Pemkot Malang Manfaatkan
Dashboard JKN Tekan Penularan
COVID-19
Walikota Malang, Sutiaji

TRASFORMASI

Pembaguan Kesehatan Indonesia
Melalui Sistem Monitoring Dashboard JKN
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Wali Kota Malang Sutiaji menjelaskan bahwa
pihaknya merasakan manfaat besar dari
penggunaan Dashboard JKN yang disediakan
oleh BPJS Kesehatan. Berikut cuplikan
wawancara dengan Wali Kota Malang terkait
pemanfaatan Dashboard JKN.

KILAS & PERISTIWA

BPJS Kesehatan Siap Dukung Terbentuknya Data Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Jakarta

B

PJS Kesehatan siap mendukung terbentuknya data
prioritas penerima vaksin Corona Virus Disease 2019
(Covid-19). Hal ini disampaikan Direktur Utama BPJS
Kesehatan Fachmi Idris saat menerima audiensi
Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) TNI Andika Perkasa dan
Wakil Kepala Kepolisian RI Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono
selaku Tim Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 Dan
Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN), di Kantor Pusat BPJS
Kesehatan, Selasa (29/09).
“BPJS Kesehatan telah menerima surat dari Ketua Pelaksana
PCPEN, dan sudah dilakukan pertemuan tindak lanjut dengan
tim teknis untuk menginventarisasi data-data apa saja yang
dibutuhkan oleh Tim Pelaksana Komite PCPEN. Kami siap
mendukung,” ujar Fachmi Idris.
Fachmi mengungkapkan, diharapkan data yang dikelola BPJS
Kesehatan dapat mendukung Tim Pelaksana Komite PCPEN,
membantu menentukan kriteria penerima vaksin Covid 19
yang ditetapkan Pemerintah.
Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal
TNI Andika Perkasa selaku Wakil Ketua I Tim Pelaksana
Komite PCPEN mengungkapkan tim berharap data yang
dikelola oleh BPJS Kesehatan akan membantu percepatan
kesiapan data penerima vaksin serta dapat membantu
terbangunnya data penerima prioritas.
Hal ini dilakukan mengingat ketersediaan vaksin yang
bertahap tentu tidak serta merta semua penduduk dapat
mengakses vaksin tersebut dalam waktu yang bersamaan.

Diperlukan daftar prioritas penerima berdasarkan asas
manfaat, kemanusiaan, dan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.
“Data BPJS Kesehatan adalah salah satu ujung tombak.
Tim juga akan membantu untuk memverifikasi data yang
masih memerlukan validasi sebelum vaksin tersebut sudah
tersedia” ujar Andika.
Wakil Kepala Kepolisian RI Komjen. Pol. Gatot Eddy
Pramono selaku Wakil Ketua II Tim Pelaksana Komite PCPEN
mengungkapkan pihaknya akan siap memberikan dukungan
administratif mengingat data yang akan dikelola juga
termasuk data-data pribadi peserta.
“Kita ingin percepatan, Presiden sudah menginstruksikan
untuk segera menyusun protokol pemberian vaksin.
Termasuk ketersediaan data penerima. Makin cepat dapat
dari BPJS Kesehatan akan makin baik kami membangun data
tersebut. Kami siap untuk dukungan administratif misalnya
penyampaian pakta integritas,” ujar Gatot.
Sampai dengan 1 September 2020, jumlah peserta JKNKIS telah mencapai 222.394.480 jiwa atau 83,2% dari total
penduduk Indonesia. Dalam memberikan pelayanan
kesehatan, BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan 22.934
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang mencakup
Puskesmas, dokter praktik perorangan, klinik, rumah sakit
kelas D pratama, dan dokter gigi. BPJS Kesehatan juga telah
bekerja sama dengan 2.552 rumah sakit dan klinik utama.
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Dashboard JKN Bantu Pemda
Tentukan Kebijakan Kesehatan Agar Lebih
Tepat Sasaran

Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan
telah berjalan enam tahun sejak 2014 hingga saat ini. Selama enam tahun perjalanan tersebut sistem
jaminan sosial di bidang kesehatan ini terus berkembang dari berbagai sisi, baik jumlah kepesertaan
fasilitas kesehatan yang bekerja sama, serta berbagai program dan inovasi untuk pelayanan yang
lebih baik bagi peserta.

S

aat ini cakupan kepesertaan JKN-KIS telah
mencapai 222 juta jiwa dengan lebih dari
27 fasilitas Kesehatan yang bekerja sama,
tentunya untuk penyelenggaraan program ini
membutuhkan bagi sistem teknologi informasi yang
memadai. Pengelolaan dan pemeliharaan data yang
begitu banyak hingga ratusan juta tersebut membuat
BPJS Kesehatan memanfaatkan cloud system internal
untuk menyimpan maha data tersebut.
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Pengelolaan Maha data (big data) tersebut
menggunakan kerangka (framework) tata kelola sesuai
standar best-practice Internasional. Data Program JKNKIS yang hampir mencakup seluruh penduduk Indonesia
dan dikelola oleh BPJS Kesehatan tersebut mencakup
data-data rinci hingga pekerjaan, penghasilan, alamat
lengkap, demografi dengan nomor telepon.

FOKUS
Informasi itu diperoleh dari penduduk yang telah
terdaftar sebagai peserta JKN-KIS, besaran iuran yang
dibayarkan, pemanfaatan fasilitas kesehatan yang
menghasilkan informasi penduduk dengan penyakit
tertentu, dan sebagainya. Sumber data yang berisikan
beragam informasi mengenai kesehatan penduduk
Indonesia tersebut sangat berharga dan bermanfaat
untuk kepentingan pembangunan sektor kesehatan
sesuai dengan karakteristik wilayah yang tersebar di
Indonesia.
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan Nasional, mengamanatkan BPJS
Kesehatan sebagai penyelenggara Program JKN-KIS
untuk memberikan data dan informasi kepada Kepala
Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi setempat secara berkala setiap
tiga bulan sekali dalam rangka pengambilan kebijakan
bidang kesehatan.
Berdasarkan Perpres tersebut, BPJS Kesehatan telah
menyediakan Dashboard JKN yang berisi berbagai
informasi terkait bidang Kesehatan diantaranya jumlah
fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS
Kesehatan, kepesertaan, jumlah kunjungan ke fasilitas
kesehatan, jenis penyakit, dan jumlah pembayaran atau
klaim. Informasi interaktif melalui dashboard disediakan
bagi setiap daerah di tingkatan provinsi hingga
kabupaten-kota masing-masing dan dapat diakses di
manapun dan kapanpun melalui berbagai perangkat,
baik itu komputer, ponsel, ataupun tablet.
Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan Wahyuddin
Bagenda menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan telah
melakukan analisis terhadap raw data yang dimiliki dari
penyelenggaraan program JKN-KIS sejak 2014 hingga
saat ini. Dengan begitu setiap pemerintah daerah
diberikan data dan informasi yang lengkap serta matang
sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam
mengambil keputusan atau menerbitkan sesuai wilayah
kerjanya kebijakan di daerah.
Wahyuddin menekankan bahwa pengambilan keputusan
terkait kebijakan bidang kesehatan di setiap daerah kini
berbasis data yang telah teruji.
“Data ini bisa kita gunakan oleh pemerintah daerah
dalam mengambil keputusan. Untuk pemikiran dan
kesimpulan yang matang dibutuhkan sumber data
sebagai bahan analisis untuk mengambil keputusan yang
tepat. BPJS Kesehatan membantu analisis data sehingga
membantu penyusunan kebijakan suatu daerah yang
reliable. Ini yang dilakukan BPJS Kesehatan memberikan
data ini ke daerah, sehingga pengambilan keputusan
untuk kebijakan tidak lagi kaitannya berdasarkan intuisi,
tapi berdasar kajian data,” kata Wahyuddin.
BPJS Kesehatan memberikan akses data dan informasi
yang cepat dan sistematis secara digital melalui aplikasi
yang dapat diaksess di mana saja, kapan saja, dan dari
perangkat apa saja.
Berdasarkan Perpres 82 Tahun 2018, data dan informasi
yang wajib diberikan oleh BPJS Kesehatan secara berkala
setiap tiga bulan sekali. Namun Wahyuddin menegaskan

BPJS Kesehatan memperbarui data setiap satu bulan
sekali dikarenakan data yang mengalir deras. Hal itu
dikarenakan periode penagihan klaim, perhitungan
kapitasi peserta, perubahan segmentasi, dan perubahan
biodata dilakukan setiap bulan.
Hingga kini BPJS Kesehatan telah melakukan penyerahan
hak akses data sebanyak 76,06 persen atau 420
pemerintah daerah yang telah telah menerima hak
akses, sebanyak 17,06 persen pemerintah daerah masih
dalam proses, dan yang belum mendapatkan akses data
sebanyak 5,87 persen.
Wahyuddin menegaskan bahwa Dashboard JKN
dipastikan akan terus dikembangkan berdasarkan
penyesuaian yang dibutuhkan oleh setiap pemerintah
daerah.
Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional dari unsur
pemerintah Mohamad Subuh memberikan apresiasi pada
BPJS Kesehatan yang telah menyediakan Dashboard
JKN dalam membantu setiap pemerintah daerah dalam
megambil kebijakan di bidang pembangunan kesehatan.
Subuh menekankan pentingnya pemanfaatan data,
khususnya di bidang kesehatan, untuk pengambilan
kebijakan atas suatu isu atau masalah kesehatan di satu
daerah.
Subuh mencontohkan begitu banyak data berseliweran
tentang COVID-19 dari institusi, perguruan tinggi,
lembaga, dan lain-lain. Tapi tiap dinas kesehatan wajib
menganalisis data yang ada di suatu daerah karena
sebuah daerah harus mengambil kebijakan berdasar data
setempat. Sementara Dashboard JKN yang disediakan
oleh BPJS Kesehatan menjawab kebutuhan akan analisis
data setiap daerah dengan permasalahan kesehatan
yang berbeda di masing-masing tempat.
“Sistem kesehatan nasional tidak akan mungkin berjalan
tanpa peran daerah. Ini sedang dilakukan juga reformasi
sistem jaminan sosial, tidak mungkin akan berjalan tanpa
peran daerah karena yang implementasikan seluruh
kebijakan di masyarakat adalah pemerintah daerah.
Bagaimana kita bisa menggunakan data untuk pelayanan
publik, dan bagaimana monitoring evaluasi pemakaian
data tersebut, serta bagaimana menyelesaikan
permasalah yang ada berdasarkan evidence base policy
yang berdasar pada data,” kata Subuh.
Informasi pada Dashboard JKN
Deputi Direksi Bidang Manajemen Data dan Informasi
BPJS Kesehatan Andi Afdal Abdullah mengungkapkan
banyaknya data yang dikelola dalam sistem BPJS
Kesehatan sudah mencapai skala petabyte (1 petabyte
setara dengan 1 juta gigabyte).
Setiap harinya terdapat 5,5 juta transaksi yang masuk
dalam penyimpanan data Program JKN-KIS yang
dikelola BPJS Kesehatan. Cloud system BPJS Kesehatan
hingga kini menyimpan sekitar 2500 fasilitas kesehatan
rujukan tingkat lanjut (FKRTL) seperti rumah sakit, dan
sekitar 20 ribu fasilitas kesehatan tingkat pratama (FKTP)
tercatat. Sebanyak dua juta resep obat diterbitkan setiap
harinya, 2,5 juta data pelayanan kesehatan tercatat, dua
EDISI 86
88
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juta iuran peserta dibayarkan setiap harinya, dan sekitar
1,5 juta transaksi kepesertaan terjadi setiap hari. Begitu
juga dengan transaksi perbankan, pengambilan obat,
perubahan data peserta seluruhnya tercatat dan masuk
dalam cloud system BPJS Kesehatan.
Andi menjelaskan setiap data yang masuk tersebut
kemudian langsung dianalisis oleh sistem kecerdasan
buatan atau artificial intelegent (AI). Data aktivitas
peserta JKN yang dilaporkan setiap harinya itu terkumpul
dan kemudian menggambarkan perilaku atau pola
yang digunakan untuk mengidentifikasi profil peserta
JKN orang per orang untuk melihat perilakunya yang
berkaitan dengan kesehatan.
Data peserta JKN yang masuk setiap harinya itu kemudian
menciptakan perilaku dari masyarakat Indonesia ketika
dirinya mengakses fasilitas layanan kesehatan. Dari data
yang terkumpul tersebut kemudian berubah menjadi
sebuah informasi, kemudian berubah lagi menjadi sebuah
pengetahuan dan kemudian dapat digunakan untuk
laporan, operasional regulatori, performa manajamen,
atau prediksi dan rekomendasi.
Dashboard JKN yang dimiliki BPJS Kesehatan inilah
yang akan diberikan kepada pemerintah daerah untuk
digunakan dalam keperluan pembangunan kesehatan
di wilayahnya masing-masing. Andi menyebut tingkat
akurasi data yang dimiliki BPJS Kesehatan ini sangat
bergantung dari petugas input atau orang yang
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memasukan data di tiap fasilitas layanan kesehatan.
Apabila data yang dimasukan secara benar dan sesuai
apa adanya, maka tingkat akurasi data tersebut bisa 100
persen. Namun apabila data yang dimasukan tidak sesuai
dengan kondisi yang terjadi di lapangan, maka informasi
tersebut bisa menjadi bias.
Beberapa fitur yang berisi data disajikan pada Dashboard
JKN antara lain capaian Universal Health Coverage (UHC)
untuk mengetahui seberapa banyak daerah yang sudah
mencakupi seluruh rakyatnya dalam sistem jaminan
kesehatan sosial. Dashboard JKN juga menyajikan profil
peserta JKN yang digambarkan dalam diagram piramida
dengan informasi penduduk yang menjadi peserta), fitur
fasilitas kesehatan yang bekerjasama, jumlah kunjungan
FKTP setiap bulannya, jumlah rujukan FKTP, top 10
diagnosa yang terjadi di FKTP, serta jumlah kasus FKRTL
dan juga terdapat fitur, utilisasi penyakit katastropik, dan
top 10 kasus FKRTL.
Beberapa fitur yang berisi informasi disajikan pada
Dashboard JKN antara lain capaian Universal Health
Coverage (UHC) untuk mengetahui seberapa banyak
daerah yang sudah mencakupi seluruh warganya dalam
sistem jaminan kesehatan nasional. Dashboard JKN
juga menyajikan profil peserta JKN yang digambarkan
dalam diagram piramida dengan informasi penduduk
yang menjadi peserta), fitur fasilitas kesehatan yang
bekerjasama, jumlah kunjungan FKTP setiap bulannya,

FOKUS
jumlah rujukan FKTP, top 10 diagnosa yang terjadi di
FKTP, serta jumlah kasus FKRTL dan juga terdapat fitur,
utilisasi penyakit katastropik, dan top 10 kasus FKRTL.

bidang kesehatan dengan cara menelusuri FKTP yang
tidak melakukan pendampingan kepada pasien dengan
langsung merujuk ke rumah sakit.

Andi mencontohkan dalam gambaran sebaran penyakit
yang ada di Indonesia. Menariknya, tidak semua
wilayah di kabupaten/kota memiliki jenis penyakit yang
sama terjadi di daerahnya masing-masing. Selain itu,
interpretasi dari setiap orang yang melihat informasi
tersebut pun memiliki perbedaan tergantung dari mana
sudut pandangnya diambil, dan kepentingan apa yang
memengaruhinya.

Bahkan yang paling terkini, Pemerintah Kota
Malang juga memanfaatkan Dashboard JKN untuk
penanganan pencegahan penularan COVID-19. Dengan
memanfaatkan data kesehatan penduduk, Pemerintah
Kota Malang mengidentifkasi setiap penduduknya
yang berisiko tertular COVID-19 seperti lansia dan yang
memiliki penyakit komorbid untuk terus berwaspada
akan adanya kemungkinan penularan.

Contoh Pemerintah Daerah yang telah memanfaatkan
data dan informasi yang terdapat pada Dashboard JKN
adalah Pemerintah Kota Malang. Wali Kota Malang
Sutiaji menyatakan bahwa dirinya bersama jajaran
menggunakan data dan informasi dari Dashboard
JKN untuk mengambil kebijakan terkait kesehatan di
daerahnya.

Alhasil, dari sekitar 1000 orang yang terkonfirmasi positif
COVID-19, hanya sekitar 20 orang yang memiliki penyakit
komorbid sehingga angka kematian akibat COVID-19 di
di Kota Malang dapat ditekan.

Sutiaji telah memanfaatkan Dashboard JKN untuk
mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal
Health Coverage (UHC) dengan angka hingga 100 persen.
Selain itu, dengan adanya dashboard ini Sutiaji juga
dapat memaksimalkan program prormotif dan preventif

Oleh karenanya Sutiaji mengajak Pemerintah Daerah
lainnya memanfaatkan dashboard yang telah disediakan
oleh BPJS Kesehatan untuk optimalisasi pengambilan
kebijakan Pemerintah Daerah terutama di sector
Kesehatan
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BINCANG

Pemkot Malang
Manfaatkan Dashboard JKN
Tekan Penularan COVID-19

P

asal 84 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun
2018 menyebutkan bahwa untuk kepentingan
pengambilan kebijakan di Bidang Kesehatan
di daerah, BPJS Kesehatan diwajibkan untuk
menyediakan data dan informasi kepada Pemerintah
Daerah. Dalam rangka memenuhi amanah regulasi
dimaksud, BPJS Kesehatan meluncurkan Dashboard JKN
bagi Pemerintah Daerah. Dashboard ini menyediakan
data dan informasi yang dapat memberikan gambaran
atas kondisi kesehatan masyarakat di daerah, seperti
cakupan kepesertaan program JKN di daerah, 10
diagnosa penyakit terbanyak di daerah, ketersediaan
fasilitas kesehatan, dan sebagainya.
Beberapa pimpinan daerah mulai merasakan manfaatnya.
Salah satunya adalah Pemerintah Kota Malang yang
telah menggunakan Dashboard JKN ini sebagai bahan
pertimbangan untuk pengambilan kebijakan terkait
pembangunan kesehatan.

10
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Wali Kota Malang Sutiaji menjelaskan bahwa pihaknya
merasakan manfaat besar dari penggunaan Dashboard
JKN yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Berikut
cuplikan wawancara dengan Wali Kota Malang terkait
pemanfaatan Dashboard JKN.

Bagaimana pendapat bapak sebagai Wali Kota
Malang melihat informasi yang disajikan pada
Dashboard JKN?
Ya, kami sejak awal memang sudah berkomitmen dalam
masalah kesehatan masyarakat. Yang menjadi urusan
wajib di daerah yaitu infrastruktur, pendidikan, dan
kesehatan. Komitmen kami dalam masalah kesehatan
apalagi ada amanat Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Pasal
84 dan 89 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah
mempunyai keharusan dalam mendukung program JKN.

BINCANG
Di visi misi Kota Malang menjamin
kualitas akses pendidikan, kesehatan
dan layanan dasar lainnya. Ketika
pendidikan diperhatikan, kesehatan
juga diperhatikan, kita akan mampu
berkompetisi dan itulah nanti yang
menjadi pembangunan SDM.
Komitmen kami pada Universal
Health Coverage (UHC), kita sudah
masuk realisasi UHC di tahun 2020
pada bulan Mei sudah masuk
semua. Hebatnya UHC Kota Malang
merujuk data Dashboard BPJS
Kesehatan yang sudah ada grafiknya
baik peserta dari pemerintah pusat,
pemerintah daerah, dan peserta
mandiri.
Pemkot Malang menyambut positif
Dashboard JKN sebagai wujud
amanat Perpres 82 Tahun 2018 dalam
pemanfaatan dan pengelolaan data.
Ini luar biasa.

Bagimana
Pemerintah
Kota
Malang memanfaatkan Dashboard
JKN untuk mengambil kebijakan?
Benefitnya
pertama
dalam
mendukung
meningkatkan
kepesertaan dan kepatuhan iuran,
kepatuhan membayar iuran bisa
dipantau. Dan juga memudahkan
pemerintah
daerah
dalam
mengalokasikan anggaran untuk
jaminan sosial.
Yang kedua, mendukung upaya
promotif preventif. Ini penting
menurut saya. Akses data pada
Dashboard
JKN
memudahkan
pemetaan
kelompok
sasaran
untuk penanganan berdasarkan
kelompok usia, jenis kelamin, jumlah
fasilitas kesehatan yang bekerja
sama. Untuk dokter dan tenaga
kesehatan juga memudahkan dokter
dalam menganalisis rujukan dan
mengoptimalkan fasilitas kesehatan
tingkat pertama (FKTP).
Saya sering agak marah ketika
sedikit-sedikit
dirujuk,
sedikitsedikit dirujuk. Kami kumpulkan
kepala Puskesmas dan klinik yang
rujukannya tinggi, saya berikan
ancaman bagi FKTP yang rujukannya
tinggi akan saya cabut, berarti
pelayanan FKTP ini tidak jalan. Karena
sesungguhnya FKTP ini benarbenar bisa menganalisa seminimial
mungkin orang berkunjung ke
rumah sakit. Sehingga ada mitigasi
sedini mungkin ketika ada masalah
kesehatan.

Selain itu fitur di dashboard juga
luar biasa untuk mengetahui capaian
UHC dengan data profil peserta.
Kalau kepala dinas kesehatan benarbenar memanfaatkan ini, maka saya
yakin BPJS Kesehatan ke depan tidak
akan mengalami kerugian terus
menerus seperti saat ini. Karena
ini sudah detil sekali profilnya,
bagaimana jumlah kunjungan FKTP
kita, menganalisa orang yang sakit,
jumlah rujukan, seberapa jauh
FKTP berikan rujukan, jenis rujukan
bagaimana, sampai ada reward dan
punishment, jumlah kasus, sampai
utilisasi penyakit katastropik bisa
diketahui.
Tentu Dashboard JKN ini tidak
sempurna dan akan ada perbaikan
yang berkelanjutan. Tapi paling tidak
ketika dimanfaatkan dengan baik
semua oleh pemangku kepentingan
saya yakin COVID-19 tidak perlu
ditakuti. Karena ini sudah detil data
kesehatan yang ada di dashboard ini
sudah terpantau.

Bagaimana
Pemerintah
Kota
Malang memanfaatkan Dashboard
JKN untuk upaya pencegahan
penularan COVID-19?
Identifikasi profil penduduk berisiko
tertular COVID-19 dalam upaya
promotif dan preventif makin
mudah dengan tersedianya profil
peserta JKN di Dashboard JKN.
Kita kan bisa mendata dan lebih
tahu orang-orang yang berisiko
tertular COVID-19. Kalau kita
punya daftar riwayat kesehatan
orang di Malang selesai kita, tidak
perlu ada ketakutan berlebihan
dengan COVID-19. Karena kita bisa
memantau pergerakan orang dan
ada tindakan kebijakan mitigasi,
sehingga memudahkan kita untuk
memantau.
Penduduk
dengan
penderita
komorbid di Kota Malang semua
sudah diketahui jumlahnya, ada
tingkatan risiko berdasarkan urutan,
level 1 berapa, level 2 berapa, level 3
berapa, level 4 berapa. Di Puskesmas
berapa tenaga kesehatannya, di
klinik berapa.
Kami membagi data itu ke Pak Lurah,
tolong diawasi pergerakannya. Dan
alhamdulillah penduduk dengan
komorbid ini berdasarkan laporan
dari Puskesmas kemarin yang
terpapar dari jumlah saat ini hampir

Walikota Malang

Sutiaji

1115, orang yang terinfeksi dengan
penyakit komorbid tidak lebih dari
20 orang, artinya ini terpantau
dengan baik. Karena kita punya
data, orang-orang yang punya risiko
tinggi lebih memudahkan aktivitas
dan pemantauannya kita bisa
lakukan treatment. Dan itu perlu kita
optimalkan.
Fitur data kontak dan komorbid yang
aktif dan berisiko COVID-19 sangat
bermanfaat. Data nomor ponsel
peserta akan sangat membantu dan
memudahkan dalam komunikasi
dengan peserta berisiko tersebut.

Bagaimana
harapan
bapak
terhadap Dashboard JKN ke
depannya?
Dashboard JKN sangat relevan
dengan
kebijakan
Pemerintah
Kota Malang yang sudah 4.0. Kita
mendorong bagaimana smart city
berjalan dan masyarakat sudah
gunakan teknologi informasi. Kalau
kita tidak menggunakan TI kita akan
tertinggal.
Alhamdulillah
sekarang
ini
Puskesmas, Klinik sudah memakai
antrean
online
100
persen.
Sehingga masyarakat kita tidak
usah menunggu lama-lama di
Puskesmas atau klinik, tapi di rumah
saja. Harapan kami Dashboard JKN
ke depannya semakin memberikan
lebih banyak data bermanfaat yang
bisa digunakan untuk dasar-dasar
pertimbangan dalam pengambilan
kebijakan pembangunan kesehatan
di daerah.
EDISI 88
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BENEFIT

Permudah ASN

Dapat Jaminan Lewat Vclaim

Bagi peserta JKN-KIS yang merupakan aparatur sipil negara (ASN), BPJS Kesehatan menggandeng
PT Taspen (Persero) untuk mengoptimalkan jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan penyakit akibat
kerja (PAK). Hal ini sebagaimana diatur oleh Perpres 82 tahun 2018, yang menyebutkan bahwa BPJS
Kesehatan dapat berkoordinasi dengan penyelenggara jaminan lainnya dalam memberikan layanan
kesehatan kepada peserta.

S

alah satu layanan yang belum dapat dijamin
Program JKN-KIS yaitu JKK, di mana salah satu
penjaminnya adalah PT Taspen khusus untuk ASN.
Menurut perjanjian kerjasama kedua lembaga,
PT Taspen sebagai penjamin atas dugaan kasus JKK,
sedangkan BPJS Kesehatan sebagai penjamin atas kasus
yang terbukti bukan kasus JKK.
Untuk mengoptimalkan layanan, BPJSK dan PT Taspen
mengembangkan aplikasi klaim secara virtual, yaitu
virtual claim (Vclaim). Mulai 1 Oktober 2020, proses
koordinasi antara BPJS Kesehatan dengan PT Taspen
dilakukan secara elektronik melalui aplikasi terintegrasi
Vclaim tersebut. Berkas pelaporan layanan akan
disampaikan secara elektronik melalui aplikasi Vclaim,

12
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sehingga diharapkan proses pemberian penjaminan
dan pelayanan kesehatan kepada peserta lebih optimal.
Peserta dimudahkan dalam pengurusan administrasi.
Adapun prosedur dan alur penjaminan bagi peserta
ASN yang mengalami KK/PAK adalah sebagai berikut.
Peserta datang ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat
lanjut (FKRTL) atau rumah sakit (RS) dengan membawa
surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama
(FKTP) dan menunjukkan kartu identitas/kartu JKN atau
kartu Taspen. Kecuali dalam kondisi emergensi (gawat
darurat), langsung ke RS tanpa surat rujukan. Pelayanan
kesehatan dugaan kasus JKK dapat diberikan pada FKRTL
yang sudah bekerja sama maupun yang belum bekerja
sama dengan PT TASPEN ataupun BPJS Kesehatan. PT

BENEFIT
Taspen dapat memberikan jaminan perawatan setara
dengan kelas 1 RS Umum Pemerintah Provinsi bila
terbukti sebagai kasus JKK.
Apabila peserta dengan dugaan kasus JKK, petugas
administrasi RS melakukan entri data penerbitan surat
eligibilitas peserta (SEP) dan memberikan tanda khusus
(tagging) status dugaan kasus JKK pada aplikasi Vclaim.
Ini dilakukan dengan ketentuan :
1.
2.
3.

Diterbitkan bersamaan dengan masuknya peserta
ke RS
Penerbitan SEP tidak melewati batas waktu yang
telah ditentukan
SEP dengan status dugaan kasus JKK pada aplikasi
Vclaim yang telah terkirim ke PT Taspen tidak dapat
dihapus, sehingga RS harus memastikan kebenaran
dan kesesuaian informasi yang akan diisi dalam
kolom pada aplikasi Vclaim saat penerbitan SEP.

Untuk status kepesertaan PT Taspen akan terbaca secara
otomatis oleh sistem aplikasi. Jika sebagai peserta,
maka PT Taspen mempunyai waktu untuk merespon
penjaminan selama tiga hari kerja. Jika tidak sebagai
peserta PT Taspen, maka BPJS Kesehatan melakukan
verifikasi terhadap kasus tersebut. PT Taspen dapat
melakukan proses konfirmasi dan investigasi lebih lanjut
ke RS dan dokter penanggungjawab pasien dalam waktu
tiga hari kerja pada saat SEP diberi tagging dugaan kasus
JKK.
PT Taspen memberikan respon melalui sistem aplikasi
terhadap data peserta, yaitu menerbitkan surat jaminan
untuk peserta yang terbukti sebagai kasus JKK/PAK dan
melakukan pembayaran ke RS. Kemudian menerbitkan
surat tidak menjamin untuk peserta yang tidak sesuai

kriteria penjaminan PT Taspen. Surat ini disertai dokumen
pendukung berupa berita acara cek on the spot/
investigasi/konfirmasi laporan JKK. Dokumen pendukung
ini wajib dilampirkan ke dalam sistem terintegrasi oleh
PT Taspen, dan menyediakan web service fitur unduh
dokumen untuk RS serta BPJS Kesehatan di aplikasi
Vclaim dan VIDI.
Petugas administrasi RS melakukan monitoring status
penjaminan sampai dengan kesimpulan akhir dari PT
Taspen melalui aplikasi Vclaim dan harus melakukan
konfirmasi ke Account Officer PT Taspen bila belum
dapat respon. Apabila RS belum mendapatkan respon
dari PT Taspen secara sistem informasi terintegrasi
dalam waktu tiga hari atau sejak peserta pulang, maka
PT Taspen sebagai penjamin dugaan kasus JKK.
RS wajib memberikan informasi mengenai status
penjaminan kepada peserta/keluarga sesuai dengan
jawaban/respon PT Taspen sebelum peserta pulang
ke rumah. RS akan melakukan penagihan pembayaran
dugaan kasus JKK dengan menggunakan tarif INA CBGs
dan kelas perawatan sesuai hak kelas jaminan kesehatan
atau diatur tersendiri dalam perjanjian kerjasama antara
PT Taspen dan RS. PT Taspen sebagai penjamin dugaan
kasus JKK akan melakukan pembayaran ke RS.
PT Taspen dapat melakukan rekonsiliasi dengan BPJS
Kesehatan apabila dari hasil investigasi ternyata kasus
dugaan JKK tersebut bukan JKK. Demikian pun BPJS
Kesehatan dapat melakukan rekonsiliasi dengan PT
Taspen apabila dari hasil pasca verifikasi, audit internal
maupun eksternal ternyata merupakan kasus JKK. Faskes
wajib melakukan deteksi dugaan kasus JKK melalui
aplikasi Vclaim.
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PELANGGAN

Punya Tunggakan Iuran?
Yuk Manfatkan Program Relaksasi
Tunggakan Iuran

Guna membantu peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)
yang ikut terdampak pandemi Covid-19 dan kesulitan membayar iuran rutin setiap bulan, Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah menggulirkan program relaksasi tunggakan
iuran, khususnya untuk peserta dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja
(BP) yang memiliki tunggakan iuran di atas enam bulan. Kebijakan ini diambil untuk menjamin
pelayanan tetap bisa berjalan kepada peserta jaminan. Seperti apa mekanismenya?
14
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PELANGGAN

I

ndonesia dan seluruh negara di dunia saat ini masih
terus berjuang menghadapi ancaman pandemi
covid-19. Bencana kesehatan ini tidak hanya
menyebabkan gelombang kematian, tetapi juga
membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan. Banyak
pelaku usaha yang terpaksa “gulung tikar” karena
lesunya aktivitas ekonomi akibat pandemi.
Guna membantu peserta Program JKN-KIS yang
terdampak pandemi Covid-19 dan tengah menghadapi
kesulitan finansial untuk membayar iuran rutin setiap
bulan, BPJS Kesehatan telah menghadirkan program
relaksasi tunggakan iuran, khususnya bagi peserta PBPU/
BP atau peserta mandiri. Program ini berlaku sejak 1 Juni
2020 hingga akhir Desember 2020.
Dalam program relaksasi tunggakan iuran ini, peserta JKNKIS yang memiliki tunggakan iuran di atas enam bulan
hingga maksimal 24 bulan dan ingin kepesertaannya
diaktifkan kembali, mereka tidak perlu membayar penuh
seluruh tunggakan iurannya, malainkan cukup membayar
maksimal enam bulan ditambah iuran bulan berjalan.
Untuk memanfaatkan program relaksasi tunggakan iuran
ini, peserta bisa datang langsung ke kantor cabang BPJS
Kesehatan dengan membawa KTP, Kartu Keluarga (KK),
dan mengisi formulir program relaksasi. Lebih mudah
lagi, program ini juga bisa diikuti dengan mengakses
kanal pendaftaran di aplikasi Mobile JKN, maupun BPJS
Kesehatan Care Center 1500 400.
Peserta dapat mulai membayar tunggakan relaksasi
setelah pendaftaran selesai dilakukan. Status kepesertaan
nantinya akan aktif kembali dan bisa langsung
dimanfaatkan untuk mendapatkan layanan kesehatan
di faskes mitra BPJS Kesehatan setelah melakukan
pembayaran relaksasi.

Setelah proses pengajuan program relaksasi tunggakan
iuran dinyatakan berhasil, pembayaran tunggakan
relaksasi sudah dapat dilakukan mulai keesokan harinya
pada kanal-kanal yang telah bekerja sama dengan BPJS
Kesehatan.
Untuk meringankan pembayaran sisa tunggakan, peserta
juga dapat memanfaatkan program cicilan pada menu
“Cicilan”. Langkahnya, pilih jumlah bulan yang akan
dibayar angsurannya, selanjutnya akan muncul informasi
simulasi total tagihan yang harus dibayarkan. Peserta
juga akan kembali diminta melakukan persetujuan
program keringanan pembayaran tunggakan iuran.
Setelah pendaftaran cicilan pembayaran sisa tunggakan
berhasil, peserta dapat langsung melakukan pembayaran
pada kanal yang telah bekerja sama dengan BPJS
Kesehatan, dengan mekanisme yang sama seperti
melakukan pembayaran tagihan iuran bulanan. Peserta
dapat mendaftarkan program angsuran keringanan sisa
tunggakan setiap saat dana peserta tersedia sampai
dengan 31 Desember 2021.
Untuk membayar cicilan tunggakan iuran, peserta JKNKIS juga bisa memanfaatkan program cicilan pembayaran
tunggakan iuran tanpa bunga melalui Kartu Kredit Bank
Rakyat Indonesia (BRI) selama 12 bulan. Persyaratannya,
peserta memiliki transaksi minimum pembayaran
tunggakan iuran Rp1.000.000 pada aplikasi Mobile JKN.
Peserta/pemegang kartu kredit mengunduh aplikasi BRI
Credit Card Mobile dan memilih jangka waktu cicilan.
Program ini berlaku mulai bulan September sampai
Desember 2020.

Sementara itu untuk sisa tunggakan iurannya, tunggakan
tersebut bisa dicicil sesuai kemampuan peserta, di mana
besaran cicilannya adalah minimal satu bulan tunggakan.
Adapun rentang waktu pembayaran sisa tunggakan
tersebut hingga 31 Desember 2021.
Relaksasi melalui Mobile JKN
Untuk mengikuti program relaksasi tunggakan iuran
melalui Mobile JKN, peserta tinggal daftar atau
login aplikasi Mobile JKN, kemudian pilih menu
“Program Relaksasi Tunggakan”. Selanjutnya, pilih
menu “Pendaftaran”, kemudian pada aplikasi akan
menampilkan detail tunggakan iuran keluarga peserta.
Langkah selanjutnya adalah dengan memilih jumlah bulan
tunggakan. Nantinya pada aplikasi akan muncul simulasi
tagihan iuran dan total tagihan iuran yang harus dibayar.
Peserta juga diminta untuk mengisi data pribadi berupa
email dan nomor handphone yang dapat dihubungi.
Bila seluruh langkah ini telah dituntaskan, peserta akan
diminta untuk melakukan persetujuan pendaftaran
program keringanan pembayaran tunggakan iuran.

EDISI 88

INFO BPJS KESEHATAN

15

TESTIMONI

JKN-KIS

Memberikan Ketenangan Bagi
Peserta yang Didaftarkan Pemda

Pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki komitmen yang tinggi untuk selalu hadir di tengahtengah masyarakat, salah satunya melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia
Sehat (JKN-KIS). Per 31 Agustus 2020, Pemerintah Pusat telah menanggung iuran bagi 96.696.683
penduduk miskin dan tidak mampu yang telah didaftarkan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran
(PBI) APBN.

D

ukungan pun diberikan oleh Pemerintah Daerah
(Pemda) dengan mengintegrasikan program
Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke dalam
JKN-KIS. Hingga 31 Agustus 2020, peserta PBI
APBD telah mencapai 35.118.769.
Sopiah (38 tahun), warga Kelurahan Pekayon, Kecamatan
Pasar Rebo, Jakarta Timur, menjadi salah satu peserta JKNKIS dari segmen PBI APBD. Sebelumnya, ia merupakan
peserta Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diberikan oleh
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Diakui ibu tiga anak ini, baik KJS maupun JKN-KIS
sama-sama memberikan manfaat yang besar. Ketika
dirinya atau anggota keluarganya ada yang sakit, ia tak
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lagi dipusingkan dengan biaya berobat yang mahal.
Gaji suaminya sebagai Petugas Penanganan Prasarana
dan Sarana Umum (PPSU) atau “pasukan orange” bisa
digunakan sepenuhnya untuk biaya hidup dan menabung
untuk pendidikan anak-anak. Bila harus membayar iuran
secara mandiri untuk lima orang anggota keluarga,
Sopiah merasa sangat berat.
“Dulunya kami sekeluarga peserta KJS, kemudian
berubah jadi JKN-KIS. Kami bersyukur sekali karena
Pemerintah DKI Jakarta sangat peduli dengan kesehatan
warganya. Kalau sakit, tinggal berobat ke puskesmas
atau rumah sakit saja, tidak pusing mikirin biaya berobat
yang mahal,” kata Sopiah kepada Info BPJS Kesehatan.

Sopiah juga sudah beberapa kali memanfaatkan kartu
KJS maupun JKN-KIS untuk berobat. Apalagi ia memiliki
riwayat penyakit hipertiroid atau kelebihan hormon
tiroid. Kondisi penyakitnya ini mengharuskan Sopiah
harus bolak-balik ke dokter spesialis penyakit dalam
untuk berobat. Bahkan saat melahirkan anak bungsunya
di rumah sakit, ia sampai harus dirawat di ruang Intensif
Care Unit (ICU) akibat penyakitnya itu.
“Kalau harus bayar sendiri untuk berobat dan sampai
dirawat di ruang ICU, tentu sangat berat. Alhamdulillah
selama ini pengalaman saat berobat dengan kartu JKNKIS tidak pernah diminta bayaran lagi,” ujar Sopiah.
Belum lama ini, salah satu anaknya juga dirawat di RSUD
Pasar Rebo karena terkena demam berdarah. Beruntung
penanganan medis bisa segera dilakukan, sehingga
kondisi anaknya tidak semakin parah yang bisa berakibat
fatal.

TESTIMONI
Bila Sopiah sudah sejak lama mendapatkan jaminan
perlindungan kesehatan dari KJS maupun JKN-KIS yang
iurannya dibayarkan Pemda, lain lagi cerita Maisaroh
(50 tahun), warga kelurahan Tugu, Cimanggis, Depok.
Sebelumnya, ia dan anggota keluarganya merupakan
peserta JKN-KIS dari segmen Pekerja Bukan Penerima
Upah (PBPU) atau peserta mandiri. Namun setahun
belakangan, keluarganya mengalami masalah keuangan.
Apalagi pendapatan suaminya sebagai buruh bangunan
seringkali tak menentu.
Di akhir tahun 2019, Maisaroh dan anggota keluarga
direkomendasikan menjadi peserta PBI yang iurannya
dibantu oleh Pemkot Depok. Prosesnya membutuhkan
waktu beberapa minggu, sampai akhirnya di awal tahun
ini ia dan anggota keluarganya resmi menjadi peserta PBI
APBD.
“Kalau memang punya cukup uang, sebetulnya tidak
keberatan membayar iuran secara mandiri. Karena
memang manfaat yang saya rasakan sangat besar. Tapi
ya namanya buruh bangunan, kadang bisa berhari-hari
tidak ada kerjaan. Alhamdulillah, sekarang rasanya sudah
lebih ringan,” kata Maisaroh.
Baru-baru ini, suami Maisaroh terkena penyakit batu
ginjal. Kondisi tersebut membuat suaminya tak bisa
bekerja selama beberapa pekan. Sementara kebutuhan
hidup tak bisa menunggu sampai nanti untuk dipenuhi.
Namun saat ini kondisinya sudah kembali pulih setelah
menjalani pengobatan menggunakan kartu JKN-KIS.
“Di masa pandemi Covid-19, apa-apa serba sulit.
Penghasilan pun jauh berkurang. Tapi ada kelegaan juga
karena sekarang sudah tidak lagi bayar iuran bulanan dan
tetap bisa mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan,”
tuturnya.

Peserta PBI APBD

Sopiah

Maisaroh berharap bantuan pemerintah untuk peserta
PBI APBD bisa terus diberikan, sehingga orang-orang
yang memiliki keterbatasan finansial seperti dirinya bisa
tetap mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan dalam
Program JKN-KIS.

“Penyakit seperti demam berdarah kan bisa datang
kapan saja. Ini juga bisa mengancam nyawa kalau tidak
segera dapat pengobatan. Bagaimana kalau sakitnya
datang saat tidak punya uang? Pasti bingung sekali.
Tapi untunya untungnya sudah ada kartu JKN-KIS, jadi
rasanya lebih tenang,” kata Sopiah.
Dibandingkan ketika masih era KJS atau pun saat
Program JKN-KIS baru diimplementasikan, Sopiah
melihat pelayanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan
provider BPJS Kesehatan saat ini sudah semakin
membaik. Misalnya saja soal antrean pasien yang
dulunya sering dikeluhkan. Dengan sistem pendaftaran
online, penumpukan pasien di rumah sakit bisa dihindari.
“Kalau sekarang antrean pasien tidak terlalu menumpuk
seperti dulu, sudah lebih tertata karena adanya antrean
online. Tapi kadang masih suka lama dapat kamar
rawat inap. Pengalaman beberapa kali harus menunggu
di ruang IGD dulu sebelum dapat kamar rawat inap.
Mungkin karena memang ruang rawat inapnya sedang
penuh atau ada alasan lain,” ungkap Sopiah.

Peserta PBI APBD

Maisaroh
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INSPIRASI

Bantu Peserta JKN-KIS

Bayar Tunggakan Iuran, BKCC Ajak
Gowes Sambil Donasi

P

andemi Covid-19 yang terjadi saat ini sangat
memukul kondisi perekonomian masyarakat.
Banyak pekerja yang mengalami pemutusan
hubungan kerja (PHK), atau usahanya “gulung
tikar”. Kondisi ini menyebabkan kemampuan masyarakat
dalam membayar iuran bulanan program Jaminan
Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)
menjadi terganggu. Kesulitan finansial membuat mereka
terpaksa harus menunggak iuran. Akibatnya, penjaminan
peserta dihentikan sementara.
Dilatarbelakangi kondisi tersebut, komunitas pecinta
sepeda BPJS Kesehatan Cycling Community (BKCC)
menggelar kegiatan bersepeda yang dicatat secara virtual
bertajuk “Ride for Better Indonesia Virtual Ride Challenge
2020”. Virtual ride ini sudah dilaksanakan mulai tanggal
17 Agustus 2020 sampai 17 September 2020.
Pembina BKCC Siswandi menyampaikan, dengan
mengikuti kegiatan ini, masyarakat bisa berolahraga
sambil menunjukkan kepedulian dan solidaritasnya
kepada masyarakat terdampak Covid-19, khususnya
yang menunggak iuran JKN-KIS, sehingga mereka bisa
tetap memiliki akses terhadap jaminan kesehatan.
“Kegiatan Virtual Ride Challenge ini juga dilakukan
sebagai salah satu bentuk kontribusi terhadap upaya
penanggulangan Covid-19. Apalagi pandemi yang
terjadi saat ini sangat memukul kondisi perekonomian
masyarakat. Beberapa sektor pekerjaan kehilangan
pendapatan,” kata Siswandi.
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Untuk mengikuti kegiatan “Ride for Better Indonesia
Virtual Ride Challenge 2020”, para pecinta gowes
terlebih dahulu harus mendaftarkan diri melalui aplikasi
mobile Gerak – Virtual Race Indonesia. Untuk setiap
biaya pendaftaran peserta virtual ride akan didonasikan
sebesar Rp 30.000 kepada peserta JKN-KIS yang
terdampak pandemi Covid-19 dan menunggak iuran.
Virtual Ride Challenge menyediakan dua pilihan jarak,
yakni 52 KM dan 75 KM yang bisa diselesaikan peserta
selama satu bulan (multiple ride). Peserta bisa bersepeda
di mana saja dan kapan saja, namun tentunya harus tetap
menerapkan protokol kesehatan. Untuk submit hasil
menggunakan aplikasi Gerak Tracker atau Syncronize
Strava, Garmin, dan Suunto. Peserta yang finish sesuai
jarak dan waktu yang ditentukan juga memperoleh
medali dan e-certificate.
Selain menumbuhkan rasa solidaritas, kegiatan Virtual
Ride Challenge juga bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup
sehat, salah satunya melalui bersepeda.
“BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program JKN-KIS
tentu harus jadi salah satu motor penggerak kesadaran
masyarakat dalam menerapkan gaya hidup sehat.
Melalui event ini juga diharapkan semakin menggiatkan
penerapan gaya hidup sehat bagi masyarakat, khususnya
di masa pandemi Covid-19 ini,” kata Siswandi.

PERSEPSI

Dengan Kenaikan Iuran JKN-KIS,
Apakah BPJS Kesehatan Dapat Laba ?

M

elalui Peraturan Presiden Nomor 64
tahun 2020 Pemerintah telah melakukan
penyesuaian iuran peserta Program Jaminan
Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat
(JKN-KIS). Kenaikan iuran khusus untuk peserta segmen
pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja
(BP) atau peserta mandiri resmi berlaku 1 Juli 2020.
Menurut Pasal 34 Perpres ini, besaran iuran untuk
rawatan kelas I sebesar Rp150.000, kelas II sebesar
Rp 100.000, dan kelas III sebesar Rp 42.000 per orang
per bulan. Tujuan utama penyesuaian iuran peserta
adalah untuk menjamin keberlangsungan Program
JKN-KIS. Mengingat selama ini program pemerintah
tersebut selalu mengalami defisit, di mana salah satu
penyebabnya adalah besaran iuran yang belum sesuai
hitungan aktuaria. Penyesuaian iuran juga diamanatkan
oleh peraturan, bahwa setiap dua tahun sekali besaran
iuran harus dievaluasi. Namun ini tidak pernah terjadi
sejak penyesuaian di tahun 2016.
Tetapi, setelah penyesuaian iuran JKN-KIS menurut
Perpres 64 tahun 2020 digulirkan, beredar kabar bahwa
BPJS Kesehatan mendulang keuntungan atau laba
dengan kenaikan iuran tersebut. Untuk diketahui bahwa
Sistem Jaminan Sosial Kesehatan (SJSN) yang menjadi
dasar BPJS Kesehatan dalam menjalankan Program JKNKIS berpegang pada prinsip nirlaba.
Prinsip nirlaba yang dianut oleh BPJS Kesehatan sebagai
badan hukum publik, artinya bahwa pengelolaan
Program JKN-KIS oleh BPJS Kesehatan mengutamakan
penggunaan hasil pengembangan dana untuk
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh
peserta. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2011 Pasal 40, BPJS Kesehatan mengelola dua
jenis aset, yaitu aset Dana Jaminan Sosial (DJS) dan aset
BPJS. Untuk akuntabilitas pengelolaan, BPJS Kesehatan
wajib memisahkan kedua aset tersebut.
Aset DJS merupakan dana amanat milik seluruh
peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil
pengembangannya yang dikelola oleh BPJS Kesehatan
untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan
pembiayaan operasional penyelenggaraan program
jaminan sosial. Sementara, aset BPJS adalah aset lembaga
atau badan yang menyelenggarakan program jaminan
sosial yang bersumber dari modal awal dari Pemerintah,
hasil pengalihan aset BUMN yang menyelenggarakan
program jaminan sosial, hasil pengembangan aset
BPJS, dana operasional yang diambil dari DJS dan
atau sumber lain yang sah, untuk digunakan sebagai
biaya operasional penyelenggaraan program jaminan
sosial, biaya pengadaan barang dan jasa, biaya untuk
peningkatan kapasitas pelayanan dan investasi dalam
instrumen investasi.

Penting diperhatikan bahwa dalam menyajikan laporan
keuangan, BPJS Kesehatan menampilkan dua jenis
laporan keuangan, yaitu laporan keuangan DJS dan
laporan keuangan BPJS. Jadi harus diluruskan, yang
dimaksud laba itu aset yang mana, aset DJS atau aset
BPJS.
Berdasarkan Laporan Keuangan DJS tahun 2019 (audited),
realisasi aset netto sebesar minus Rp50,99 triliun,
menurun sebesar Rp17,04 triliun dari realisasi tahun 2018
sebesar minus Rp33,96 triliun. Per 31 Desember 2019,
DJS mencatat total aset sebesar Rp1,68 triliun, menurun
12,42% dari tahun 2018 sebesar Rp1,91 triliun.
Laporan Keuangan aset BPJS tahun 2019 (audited)
mencatat laba tahun berjalan sebesar Rp369,07 miliar,
meningkat Rp426,40 miliar dari realisasi tahun 2018
sebesar minus Rp57,33 miliar. Peningkatan laba tahun
berjalan tersebut terutama ditopang oleh capaian
pendapatan investasi yang meningkat Rp306,76 miliar
(netto) dari tahun 2018 sejalan dengan membaiknya
kondisi ekonomi, dengan Yield on Investment (YOI)
sebesar 7,46% meningkat 92,76% dari tahun 2018
sebesar 3,87%.
Per 31 Desember 2019, BPJS mencatat total aset sebesar
Rp13,26 triliun, meningkat 4,50% dari tahun 2018 sebesar
Rp12,69 triliun. Kesimpulannya, aset DJS dan aset BPJS
Kesehatan adalah dua hal yang dikelola secara terpisah,
sehingga tidak benar jika kenaikan iuran berpengaruh
terhadap laba BPJS Kesehatan.
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SEHAT &
Gaya Hidup

Jaga Imunitas Tubuh,
Tangkal Covid-19

P

andemi Covid-19 diperkirakan masih panjang.
Seluruh dunia tak terkecuali pemerintah Indonesia
tengah mengupayakan vaksin dan obat untuk
menangkal virus SARS COV-2 penyebab Covid-19.
Tetapi, kita semua warga negara sebenarnya bisa
berkontribusi untuk mengendalikan virus ini.
Caranya tidak terlalu sulit untuk menghindari risiko
terpapar. Ikuti protokol kesehatan yang ditetapkan
pemerintah, yaitu selalu pakai masker ketika berada di
luar rumah, selalu mencuci tangan pakai sabun, jaga
jarak, hindari kerumunan, dan sedapat mungkin tetap
tinggal di rumah apabila tidak ada urusan mendesak
untuk keluar.
Tak kalah penting adalah selalu berperilaku hidup sehat
agar imunitas tubuh terjaga. Dilansir dari Alodokter,
sistem kekebalan tubuh atau sistem imun terdiri dari
sekumpulan sel, jaringan, dan organ tubuh yang saling
bekerja sama untuk melindungi tubuh dari serangan
virus, bakteri, jamur, dan parasit. Saat sistem kekebalan
tubuh lemah, kuman-kuman tersebut dengan mudah
masuk ke dalam tubuh dan menimbulkan infeksi.
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Jika kekebalan tubuh kuat, tidak akan mudah jatuh
sakit. Sebaliknya jika imunitas lemah, penyakit infeksi
mudah menyerang termasuk penyakit Covid-19. Untuk
meningkatkan kekebalan tubuh, ada berbagai cara
sederhana yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah
dengan menjalani gaya hidup dan pola makan yang
sehat.
Dokter Reisa Broto Asmoro yang juga adalah Juru
Bicara Satgas Penanganan Covid-19 mengungkapkan,
mempertahankan gizi seimbang sangat penting guna
memperkuat daya tahan tubuh. Yang perlu dilakukan
adalah mengonsumsi makanan yang mengandung
karbohidrat seperti jagung, kentang, ubi, dan sagu.
Konsumsi kacang-kacangan juga tak kalah penting,
contohnya tempe yang terbuat dari kedelai.
Konsumsi juga sayur dan buah yang merupakan sumber
serat. Sayur dan buah kaya vitamin seperti vitamin A, B
complex, dan zink, serta antioksidan yang sangat penting
bagi tubuh. Reisa juga menyarankan masyarakat untuk
mengurangi makanan tinggi garam dan lemak, utamanya
makanan kemasan.

SEHAT & GAYA HIDUP
Melakukan aktivitas fisik juga penting. Semua asupan
gizi dan aktifitas yang dilakukan tentu disesuaikan
dengan kemampuan dan kondisi tubuh tiap individu.
Untuk masyarakat yang beraktivitas di luar rumah, Reisa
menyarankan untuk membawa bekal. Jika terpaksa beli
di luar rumah, maka ia berpesan agar memperhatikan sisi
kebersihan.
"Disarankan take away (bawa pulang) atau membawa
alat makan sendiri. Jangan lupa jaga kebersihan tangan
untuk cuci tangan,” ujar Dokter Reisa dalam sebuah
dialog virtual, baru-baru ini.
Dirangkum dari berbagai sumber, berikut gaya hidup
sehat untuk menjaga imunitas :
1. Konsumsi makanan sehat
Makanan sehat yang bernutrisi tinggi dapat membantu
meningkatkan kinerja sistem kekebalan tubuh. Beberapa
jenis makanan yang dapat memperkuat sistem kekebalan
tubuh tersebut, misalnya bayam, bawang putih, brokoli,
buah-buahan, dan lain-lain.

3. Tidur teratur
Pola tidur memegang peranan penting dalam menjaga
imunitas. Tubuh melepaskan protein sitokin selama
kita tertidur. Protein tersebut sangat diperlukan ketika
kita mengalami stres, infeksi atau peradangan. Kurang
tidur bisa mengganggu produksi protein sitokin yang
menyebabkan antibodi dan sel untuk melawan infeksi
turut berkurang. Dengan kata lain, tidur cukup penting
untuk melawan infeksi. National Sleep Foundation
menyebutkan orang dewasa perlu mencukupkan tidur
minimal 7-9 jam dalam sehari.
4. Kendalikan stres
Stres termasuk dalam penyakit pikiran yang berakibat
pada penurunan sistem imun. Saat stres sistem imun
berkurang dan dapat membuat tubuh menjadi lemas,
mudah sakit, dan kurang bergairah. Jangan biarkan
pikiran negatif terus berada dalam pikiran, karena dapat
membuat otak rentan mengalami stres. Cara sederhana
menghilangkan stres, misalnya istirahat sejenak dari
aktivitas yang padat, pergi ke tempat tenang, lakukan
aktivitas yang disukai atau hobi, dan lain-lain.
5. Berhenti merokok
Rokok sama sekali tak ada manfaat untuk kesehatan.
Rokok dikaitkan dengan penyakit paru, kanker paru,
dan penyakit jantung koroner. Dalam kaitannya dengan
sistem imun, rokok dapat mengganggu berbagai sel
imun, seperti sel CD4+, sel T-helper, sel limfosit B, dan
sel limfosit T memori. Banyak ahli menyebut rokok
meningkatkan risiko komplikasi Covid-19.

2. Aktivitas fisik dan olahraga
Latihan fisik yang cukup (tak berlebihan) membantu
proses regenerasi sel imun, serta mengurangi
peradangan di tubuh. Jika hanya di rumah karena PSBB,
salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan berjalan
kaki mengelilingi pekarangan rumah atau lakukan
aktivitas di rumah yang bisa menguras tenaga.

6. Berjemur di bawah sinar matahari
Sejak Covid-19 mulai merebak, banyak anjuran untuk
berjemur. Apa hubungannya? Berjemur di matahari
bukan untuk membunuh virus corona. Anjuran tersebut
kaitannya dengan asupan vitamin D, salah satu vitamin
yang berperan menjaga daya tahan tubuh dan tulang.
Sumber utama vitamin D adalah sinar matahari berupa
sinar ultraviolet B yang bisa didapatkan saat tubuh,
terutama bagian permukaan kulit, terpapar secara
langsung oleh cahaya matahari
7. Bila perlu konsumsi vitamin
Konsumsi multivitamin mungkin diperlukan jika merasa
tak sanggup mendapatkan nutrisi dari makanan segar.
Namun, pastikan Anda berkonsultasi dengan dokter
sebelum mengonsumsi suplemen, untuk menghindari
risiko efek samping.
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KONSULTASI

Bagaimana cara
menonaktifkan
kepesertaan BPJS PBI?
Karena saya mau ikut
suami yang bekerja
dan BPJS Kesehatannya ditanggung
perusahaan. Apa
harus ke kantor BPJS
Kesehatan?
IG : @faisXXXX

JAWAB

Anda bisa melakukan peralihan kepesertaan sebagai
tanggungan suami yang bekerja di perusahaan. Di masa
pandemi Covid-19, kami menyediakan berbagai kanal
layananan digital yang dapat diakses tanpa harus ke
kantor BPJS Kesehatan, salah satunya adalah Pelayanan
Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA). Anda dapat
mengecek nomor PANDAWA Kantor Cabang setempat

dengan melalui media sosial resmi BPJS Kesehatan (@
bpjskesehatan_ri) atau dengan menghubungi BPJS
Kesehatan Care Center 1500400. Jika sudah mengetahui
nomornya, Anda dapat memulai chat dan memilih Menu
Ubah Jenis Kepesertaan dan mengikuti langkah-langkah
selanjutnya yang disampaikan dalam balasan chat
tersebut.

Saya ibu hamil usia
6 bulan, sekarang
bersama suami
sudah menjadi
peserta BPJS
mandiri. Bagaimana
cara mendaftarkan
bayi kita yang belum
lahir? Apakah bisa
lewat call center
1500400?
IG : @
wakhyuniakhXXXX

JAWAB

Saat ini sudah tidak berlaku aturan pendaftaran bayi
dalam kandungan. Anda dapat segera mendaftarkan
bayi Anda ketika lahir menjadi peserta JKN-KIS, paling
lambat 28 sejak dilahirkan. Jika bayi dilahirkan di rumah
sakit dan kondisinya membutuhkan penanganan khusus,
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maka orangtuanya harus mendaftarkan bayi tersebut
menjadi peserta JKN-KIS dalam waktu 3x24 jam agar
pelayanan kesehatan sang bayi dapat dijamin BPJS
Kesehatan.

