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CEO
Message

Pembiayaan Efisien, Pelayanan
Kesehatan Bermutu, Program
JKN-KIS Tetap Kontinu

S

ebagaimana kita ketahui bersama, BPJS Kesehatan
sebagai
penyelenggara
Program
JKN-KIS
ditugaskan untuk mengelola Dana Jaminan Sosial
serta membiayai pelayanan kesehatan peserta
dengan efisien, sesuai indikasi medis serta mengacu pada
prinsip managed care, yaitu pelayanan yang bermutu
dengan tetap memperhatian pada aspek pengendalian
biaya.
Sesuai dengan Pasal 87 Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 menyebutkan bahwa
Fasilitas Kesehatan dalam memberikan pelayanan
kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehatan harus
menerapkan kendali mutu dan kendali biaya dengan
tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan
pasien serta mutu pelayanan. Dalam hal ini, sebagai
penyelenggara Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan juga
dituntut untuk dapat melaksanakan prinsip kendali
mutu dan kendali biaya guna memastikan pelayanan
kesehatan diberikan dengan komprehensif dan bermutu,
tetapi tetap memperhatikan pembiayaan yang efektif
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

dasarnya mengacu pada efektivitas pelayanan kesehatan
yang terstandar untuk keselamatan pasien dengan
tetap memperhatikan efektivitas pembiayaan pelayanan
kesehatan untuk menjaga keberlangsungan Program
JKN-KIS. Adapun sistem kendali mutu dan kendali
biaya tentunya harus dilakukan secara menyeluruh
meliputi pemenuhan standar mutu Fasilitas Kesehatan,
memastikan proses pelayanan kesehatan berjalan sesuai
standar yang ditetapkan, serta pemantauan terhadap
luaran kesehatan peserta.
Untuk menerapkan prinsip kendali mutu dan kendali
biaya ini, BPJS Kesehatan tidak dapat berjalan sendiri.
Kami membutuhkan dukungan dan kerja sama dari
berbagai pihak, baik para pemangku kepentingan utama,
maupun para profesional terkait sehingga kualitas
layanan terus meningkat dan kesinambungan Program
besar ini senantiasa terjaga.
Fachmi Idris
Direktur Utama

Prinsip kendali mutu dan kendali biaya harus dapat
dilaksanakan dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS.
Akan tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan, prinsip
kendali mutu dan kendali biaya belum sepenuhnya dapat
dilaksanakan dengan optimal, sehingga diperlukan
upaya-upaya untuk mengoptimalkan hal tersebut. Salah
satu upaya untuk mengoptimalkan strategi kendali
mutu dan kendali biaya adalah dengan membentuk
Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) yang
beranggotakan organisasi profesi, akademisi dan pakar
klinis. Hal tersebut juga telah diatur dalam Peraturan
BPJS Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penerapan
Kendali Mutu dan Kendali Biaya pada Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Selain membentuk Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya,
upaya lain yang dilakukan BPJS Kesehatan dalam rangka
menerapkan kendali mutu dan kendali biaya adalah
dengan upaya-upaya regulatif dalam hal pembiayaan
pelayanan kesehatan terutama pada layanan yang masih
belum efisien dan terindikasi unnecessary treatment,
seperti pelayanan sectio caesarea dan rehabilitasi medik.
Penerapan sistem kendali mutu dan kendali biaya pada
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Sekitar 80% dari pengeluaran JKN-KIS terserap untuk pembiayaan pelayanan
kesehatan di rumah sakit dan 20% untuk pembiayaan di Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP). Untuk itu, perlu adanya penerapan sistem kendali mutu
pelayanan jaminan kesehatan juga harus dilakukan secara menyeluruh, meliputi
pemenuhan standar mutu fasilitas kesehatan, memastikan proses pelayanan
kesehatan berjalan sesuai standar yang ditetapkan, serta pemantauan terhadap
luaran kesehatan peserta. Salah satu upayanya adalah dengan memperkuat
peranan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB).
Saat ini, BPJS Kesehatan dibantu oleh TKMKB untuk mewujudkan pelayanan
kesehatan yang efektif dan efisien. TKMKB yang beranggotakan organisasi profesi,
pakar klinis, dan akademisi yang ahli di berbagai bidang ilmu, diharapkan bisa
menjadi pihak yang independen, serta menjadi wadah komunikasi dan konsultasi
para pemangku kepentingan utama, baik fasilitas kesehatan, pemerintah, maupun
BPJS Kesehatan, guna memastikan pelayanan kesehatan yang diterima peserta
JKN-KIS berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Diharapkan dengan penguatan TKMKB juga diiringi oleh kesadaran semua pihak
terutama yang langsung melayani peserta JKN-KIS, untuk memberikan layanan
yang sesuai dengan yang ditetapkan. Pentingnya menjaga keberlangsungan
Program JKN-KIS juga harus menjadi semangat bersama bahwa negara tengah
membangun pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat.
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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BINCANG

Perkuat Peran TKMKB Wujudkan
Layanan Terstandar
Ketua TKMKB Pusat, Adang Bachtiar
Mengenai peranan TKMKB dan apa yang sudah
dilakukan organisasi ini dalam rangka kendali
mutu kendali biaya Program JKN-KIS, berikut
adalah kutipan pernyataan Ketua TKMKB Pusat,
Bapak Adang Bachtiar pada Media Workshop dan
Anugerah Lomba Karya Jurnalistik BPJS Kesehatan,
22 Oktober 2020.

KILAS & PERISTIWA

Meski di Tengah Pandemi, Komitmen Layanan di Fasilitas Kesehatan Tetap Prioritas
Jakarta

Menteri Muhadjir sempat berbincang kepada pemenang
penghargaan yaitu Puskesmas Tapaktuan dan RS
Dr. Soetomo Surabaya dan memberikan pesan dan
semangat bagi seluruh tenaga kesehatan baik di FKTP
maupun di FKRTL untuk terus memberikan upaya terbaik
bagi masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan faskes
baik di FKTP ataupun rumah sakit agar tetap terus
inovatif dalam mengembangkan layanan-layanannya.
Khususnya dalam upaya pelayanan terhadap pasien
Covid-19. Semoga dapat menular ke faskes lain,” kata
Muhadjir.

BPJS Kesehatan mendorong fasilitas kesehatan untuk
berkomitmen menjaga kualitas pelayanan kepada
peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia
Sehat (JKN-KIS), meski saat ini dunia kesehatan
tengah disibukkan dengan kondisi pandemi Covid-19
dan masuk pada era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).
Layanan kesehatan yang diterima peserta JKN-KIS baik
di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun
Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)
harus tetap optimal. Hal ini diungkapkan Direktur Utama
BPJS Kesehatan Fachmi Idris, saat kegiatan pertemuan
daring dengan manajemen fasilitas kesehatan seluruh
Indonesia, Rabu (14/10).
“Kami sampaikan terima kasih kepada tenaga kesehatan
yang telah berjuang di garda terdepan dalam menghadapi
pandemi Covid- 19. Tantangan saat ini meski berada
dalam kondisi pandemi Covid-19, pelayanan yang
diberikan tentu harus sesuai dengan protokol kesehatan
sebagaimana yang harus diterapkan dalam masa AKB
di masa pandemi Covid-19 ini. Penerapan protokol
kesehatan pada masa AKB ini diharapkan mampu
memberikan perlindungan kepada masyarakat yang
datang ke fasilitas kesehatan dari penyebaran Covid-19,”
ujar Fachmi.
Fachmi menambahkan, pandemi Covid-19 yang terjadi
tentu bukan menjadi alasan bagi seluruh ekosistem
JKN-KIS untuk berhenti berkomitmen meningkatkan
mutu layanan kepada masyarakat, terutama di fasilitas
kesehatan. Justru dengan adanya pandemi Covid-19 ini,
fasilitas kesehatan tidak hanya berperan memberikan
pelayanan kesehatan tetapi juga fasilitas kesehatan
berperan besar dalam memberikan edukasi kepada
masyarakat untuk senantiasa menerapkan protokol
kesehatan di era adaptasi kebiasaan baru ini.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI,
Muhadjir Effendi mengungkapkan saat ini pemerintah
terus berupaya memenuhi kebutuhan layanan kesehatan
masyarakat. Pemerintah juga berupaya agar masyarakat
terus dapat menjalankan protokol kesehatan. BPJS
Kesehatan juga memberikan apresiasi kepada fasilitas
kesehatan yang paling berkomitmen terhadap mutu
pelayanan bagi peserta JKN-KIS.
Adapun untuk FKTP penilaian diikuti oleh 21.969 dan
untuk FKRTL diikuti oleh 2.240 rumah sakit.

Muhadjir juga berpesan agar seluruh manajemen fasilitas
kesehatan baik FKTP maupun RS untuk memperhatikan
keselamatan para tenaga kesehatan, utamanya saat
menangani pasien Covid-19. Menurutnya angka
kematian akibat pasien Covid-19 di Indonesia cukup
tinggi sehingga penting untuk menjaga keselamatan
tenaga medis agar dapat terus mengobati pasien lain.
“Tenaga kesehatan khususnya para dokter harus
mengutamakan kesehatan dan keselamatan diri sendiri
dahulu, baru dapat dengan optimal menyelamatkan
atau mengobati pasien. Bukan hanya RS Dr. Soetomo,
tetapi juga seluruh fasilitas kesehatan yang hadir saat
ini saya minta betul pelayanan dan perhatian kepada
tenaga dokter, karena jika ada satu orang tenaga medis
utamanya dokter yang tidak selamat maka perannya
tidak tergantikan,” kata Muhadjir.
Berikut fasilitas kesehatan paling berkomitmen dalam
terhadap mutu pelayanan bagi peserta JKN-KIS :
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama :
1. Kategori Puskesmas
: Puskesmas Tapaktuan,
Tapaktuan
2. Kategori Klinik Pratama
3. Kategori Dokter
Praktik Mandiri		

: Klinik Sayang Keluarga,
Sleman
: Dr. Aminah,Barabai

4. Kategori Dokter Gigi

: Drg. Rinawati,
Magelang

5. Kategori RS Pratama

: RS Pratama Kubu,
Klungkung

Rumah Sakit :
1. Kategori RS Tipe A : RS Dr. Soetomo, Surabaya
2. Kategori RS Tipe B : RSUD Prof Dr. Margono
Soekarjo, Purwokerto
3. Kategori RS Tipe C : RSU Hermina
Tangkubanperahu, Malang
4. Kategori RS Tipe D : RSU Muhammadiyah Siti
Aminah, Tegal
5. Kategori RS dengan Profil Kompetensi
Pelayanan Terbaik JKN Tahun 2020 : RSUP Dr. Cipto
Mangunkusumo, Jakarta
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Kendali Mutu dan Biaya
Jamin Keberlangsungan JKN-KIS

Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat menjamin hampir semua jenis layanan
kesehatan yang dibutuhkan pasien menurut indikasi medisnya. Yang tidak dijamin hanya terkait
dengan estetika atau layanan yang tujuannya untuk kosmetik. Namun dalam praktiknya masih
ditemukan sejumlah pelayanan di luar kebutuhan medis atau berlebihan (unnecessary treatment)
di fasilitas kesehatan.

D

i sisi lain, Program JKN-KIS selalu diterpa isu defisit
setiap tahun. Ini dipengaruhi oleh besaran iuran
peserta yang belum sesuai hitungan aktuaria.
Tetapi faktor lain juga ikut mempengaruhi
meskipun kontribusinya mungkin kecil, yaitu pelayanan
yang tidak sesuai kebutuhan medis. Kondisi seperti ini
harus dikendalikan agar keberlangsungan JKN-KIS tetap
terjamin karena dalam perjalanannya selama tujuh tahun
keberadaan program pemerintah ini terbutki sangat
dibutuhkan masyarakat Indonesia.
Pelayanan yang terindikasi berlebihan terutama
ditemukan pada layanan persalinan operasi caesar,
rehabilitasi medik, dan katarak. Di 2018 lalu BPJS
Kesehatan mencatat pembiayaan untuk tiga layanan
ini menyamai pembiayaan untuk penyakit katastropik.
Besarnya dana yang terserap ke tiga layanan kesehatan
tersebut semata mata karena ketidakefisienan, bukan
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karena adanya potensi fraud atau kecurangan. Karenanya
perlu dilakukan upaya kendali mutu dan kendali biaya.
Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan
Maya Amiarny Rusady mengungkapkan sekitar 80%
dari pengeluaran JKN-KIS terserap untuk pembiayaan
pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan rujukan
tingkat lanjut (FKRTL) atau rumah sakit, dan 20%
untuk pembiayaan di faskes rujukan tingkat pertama
(FKTP). Pembiayaan JKN-KIS dari tahun ke tahun terus
mengalami peningkatan. Dari sebesar Rp 42,7 triliun
pada tahun 2014 menjadi Rp 108,7 triliun pada tahun
2019.
Persalinan dengan operasi caesar (sectio caesarea)
menjadi salah satu layanan JKN-KIS yang mengalami
peningkatan kasus secara signifikan dari tahun ke tahun.
Pada tahun 2019, tercatat ada 608.994 prosedur operasi

FOKUS
caesar di rumah sakit, sementara persalinan normal di
FKTP tercatat ada 1.066.559 prosedur. Jika ditotal, dari
1.675.553 prosedur persalinan, sebanyak 36% merupakan
prosedur persalinan dengan operasi caesar.
“Padahal kasus operasi caesar menurut rekomendasi
WHO adalah sebesar 10-15%. Tentu hal ini perlu jadi
perhatian kita bersama. Kami berharap ada pedoman/
kriteria dalam menentukan tindakan operasi caesar agar
dapat melakukan utilization review dan audit medis
menggunakan instrumen tersebut,” kata Maya.
Selain itu, untuk mengendalikan angka tersebut,
penerapan sistem kendali mutu pelayanan jaminan
kesehatan juga harus dilakukan secara menyeluruh,
Meliputi pemenuhan standar mutu fasilitas kesehatan,
memastikan proses pelayanan kesehatan berjalan sesuai
standar yang ditetapkan, serta pemantauan terhadap
luaran kesehatan peserta. Salah satu upayanya adalah
dengan memperkuat peranan Tim Kendali Mutu dan
Kendali Biaya (TKMKB).
TKMKB yang beranggotakan organisasi profesi, pakar
klinis, dan akademisi yang ahli di berbagai bidang
ilmu, diharapkan bisa menjadi pihak yang independen,
serta menjadi wadah komunikasi dan konsultasi para
pemangku kepentingan utama, baik fasilitas kesehatan,
pemerintah, maupun BPJS Kesehatan, guna memastikan
pelayanan kesehatan yang diterima peserta JKN-KIS
berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk
itu, pada tahun 2020 ini BPJS Kesehatan menetapkan
strategi pengendalian mutu dan biaya pelayanan
kesehatan melalui penguatan peran TKMKB.
Ketua TKMKB Pusat dr. Adang Bachtiar mengatakan
bahwa tingginya jumlah persalinan caesar bisa
disebabkan oleh kurang terkontrolnya rujukan dari FKTP
ke rumah sakit, meski sebenarnya BPJS Kesehatan sudah
memberikan rujukan non spesialistik, yakni dari FKTP ke
jejaringnya seperti bidan.
Menurutnya, ada banyak faktor yang menyebabkan
layanan persalinan banyak dirujuk ke rumah sakit.
Misalnya di FKTP tersebut pelayanannya kurang
memuaskan, atau pasien lebih yakin jika bersalin di rumah
sakit. Bisa juga karena pasien memiliki penyakit penyerta
(komorbid) sehingga treatment-nya harus khusus.
Artinya, ini adalah isu besar yang butuh penyelesaian
bersama. Tim KMKB sendiri telah mendorong akademisi
untuk mengkaji fenomena ini bersama pemerintah selaku
regulator. Harapannya, ada langkah solutif bagi seluruh
pihak, baik pasien, BPJS Kesehatan, tenaga medis, dan
fasilitas kesehatan itu sendiri," katanya.
Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia
(POGI) dr. Ari Kusuma Januarto mengatakan bahwa
TKMKB pusat dan daerah berperan untuk menstimulasi
dan meningkatkan kualitas pelayanan persalinan,
baik di FKTP maupun rumah sakit. Perlu dilakukan
pengembangan implementasi prinsip pelayanan
kesehatan berbasis nilai-nilai dan pelayanan kehamilan
yang bersifat kolaborasi interprofesional dengan
dukungan biaya yang memadai. Dengan demikian,
diharapkan dampaknya terhadap kesehatan ibu dan
anak semakin baik.

Untuk diketahui, penjaminan persalinan berbeda di
masa JKN-KIS dengan zamannya Askes dulu. Di masa
Askes yang dijamin misalkan hanya sampai anak ketiga.
Sementara di era JKN-KIS jaminan pelayanan diberikan
tanpa batas jumlah anak. Berapa kali pun persalinan akan
tetap ditanggung BPJS Kesehatan. Hanya yang menjadi
isu belakangan ini apakah pelayanan yang diberikan
sesuai kebutuhan atau indikasi medis atau tidak. Sesuai
PMK 5 tahun 2014, persalinan normal diutamakan
dilakukan di FKTP. Kecuali dengan kondisi penyulit baru
dirujuk ke FKRTL atau dalam kondisi darurat tidak perlu
lewat FKTP.
Melihat data, jumlah pemanfataan persalinan normal di
FKRTL cukup banyak. Dari total persalinan 1.675.553 di
tahun 2019 yang ditangung JKN-KIS, sebanyak 1.066.559
persalinan normal, dan 608.994 persalinan dengan
operasi saesar. Dari persalinan normal tersebut, sebanyak
649.322 dilakukan di FKTP dan 417.237 di FKRTL.
“Semangat kita adalah bagaimana fungsi layanan primer
untuk persalinan normal ini optimal. Tapi di data ada
beberapa persalinan normal dilakukan di FKRTL, tentu
harus sesuai indikasi medis,” ujar Elsa Novelia, Deputi
Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan
BPJS Kesehatan. Di beberapa daerah tindakan operasi
saesar bahkan mendominasi dari tindakan normal yang
jadi tanggungan JKN-KIS. Bahkan ada yang dominannya
sampai 60%.
Berdasarkan standar WHO, tindakan operasi saesar yang
bisa ditolerir hanya 10% sampai 15%. Kalau melihat
jumlah penduduk Indonesia 250 juta, dan yang menjadi
peserta JKN-KIS sebanyak 222 juta jiwa, maka persentase
operasi saesar rata-rata adalah 36% di tahun 2019.
Walaupun data Riskesdas 2013 menunjukkan operasi
saesar adalah 9,8% yang kemudian meningkat di 2018
menjadi 17,6%.
Rata rata persentase persalinan tahun 2015 sampai 2019
di seluruh faskes, yang operasi saesar sebanyak 35%, dan
65% persalinan normal. Jadi persalinan normal masih
lebih banyak. Tetapi kalau melihat pembiayaann ya, dari
total pembiayaan JKN-KIS di 2019 sebesar Rp23,6 triliun,
biaya untuk operasi saesar sebesar Rp18,7 triliun, dan
persalinan normal hanya Rp4,8 triliun. Di sini pentingnya
menguatkan layanan primer untuk melakukan persalinan
normal, sehingga tidak ada lagi layanan normal di FKRTL.
TKMKB tingkat pusat selalau mendukung JKN-KIS dengan
mencanangkan adanya penilaian atau assessment diri
pelayanan operasi saesar di rumah sakit. Tujuannya
untuk melihat mutu khususnya kesesuaian pelayanan
dengan indikasi medis. Untuk mengumpulkan data rasio
ideal operasi saesar di Indonesia yang sesuai untuk dapat
dibandingkan dengan rasio ideal rekomendasi WHO.
BPJS Kesehatan mendapatkan rekomendasi rekomdasi
dari TKMKB dan juga POGI di mana kemudian ada proses
pemantauan diri yang dipandu dan diawasi oleh tim
kelompok kerja (pokja) assessment operasi saesar JKNKIS. Ini sudah dicanangkan di 3 provinsi, dan segera akan
diimplementasikan di seluruh faskes yang bekerja sama
dengan BPJSK.
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“Angka persalinan dengan operasi saesar yang tinggi
membutuhkan perhatian penuh dan kerja sama dari
seluruh stakeholder. BPJS Kesehatan bersama TKMKB
telah membuat intsrumen pemantauan diri bersasarkan
rekomendasi POGI. Implementasi pemantauan diri ini
merupakan suatu bentuk upaya peningkatan kualitas
pelayanan,” kata Elsa.
Untuk kendali mutu dan kendali biaya terhadap
pelayanan operasi saesar, pendekatan yang tidak kalah
penting adalah membangun persepsi publik. Menurut
Elsa, perlu dibangun ikon-ikon yang positif tentang
persalinan normal, misalnya ada kebanggaan ketika
melahirkan normal. Perlu bersinergi dengan organisasi
perempuan untuk edukasi dan sosialisasi ke masyarakat
khususnya perempuan. Bisa juga membuat konten
kampanye yang bisa memotivasi masyarakat.
Rehab Medik
Pelayanan lain yang juga terindikasi unnecessary
treatment adalah rehabilitasi medik. Data BPJSK
menunjukkan, utilisasi dan biaya rehabilitasi medik di
FKRTL dari tahun 2014 hingga 2019 terjadi peningkatan
setiap tahunnya. Di 2014 jumlah kasus rehab medis
mencapai 1.823.046 dengan biaya Rp434,9 milyar, lalu
di 2015 sebanyak 3.645.988 kasus dengan biaya Rp787,4
milyar. Tetapi sejak 2016 pembiayaan untuk rehab medis
setiap tahunnya mencapai angka triliunan. Di tahun
2016 tercatat jumlah kasus 5.453.437 dengan biaya
Rp1,02 triliun. Terus meningkat hingga di 2019 jumlah
kasus mencapai 8.370.959 dan biaya Rp1,11 triliun.
Setiap tahun termasuk dalam 10 kasus tertinggi gruping
terbesar INA CBGs pelayanan rawat jalan tingkat lanjut.
Perlu dilakukan pengaturan pelayanan rehab medik
untuk keberlanjutan JKN-KIS ke depan.
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Ada sejumlah temuan di lapangan terkait layanan medik.
Misalnya, fragmentasi pelayanan rehab medik 1 kali
kunjungan berarti 1 kali modalitas terapi. Ada pasien
mendapatkan pelayanan sampai 29 kali dalam sebulan
artinya dilakukan terapi hampir tiap hari. Terdapat 21%
pasien berkunjung lebih dari 6 kali dalam sebulan.
Kemudian ada FKRTL yang tidak memililiki Dokter
Spesialis Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi (Sp.
KFR) di mana pelayanan dilakukan berdasarkan resep
dari Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) atau
langsung oleh tenaga fisioterapi atau terapis. Sehingga
tidak diketahui layanan yang diberikan terstandar atau
tidak.
Temuan lainnya adalah sebaran Dokter Sp.KFR
tidak merata di FKRTL di seluruh Indonesia. Tidak
adanya assesment dan goal terapi dari dokter Sp.KFR
menyebabkan tidak adanya kejelasan terapi. Rincian
kewenangan klinis dan penugasan klinis dokter umum
terlatih rehabilitasi medik yang direkomendasikan oleh
Komite RS kepada direktur RS tidak melalui mekanisme
kredensialing yang baik. Belum sepenuhnya pelayanan
rehab medik mengikuti rekomendasi standarisasi
pelayanan rehab medik.
BPJS Kesehatan berupaya melakukan upaya melakukan
kendali mutu dan kendali biaya terhadap pelayanan
ini dengan menebitkan Peraturan BPJS Nomor 1 tahun
2020 tentang Prosedur Penjaminan Operasi Katarak dan
Rehab Medik dalam JKN-KIS. Aturan ini diundangkan
pada 30 April 2020, dan saat ini sudah dilaksanakan. Di
dalam Peraturan BPJS Kesehatan ini intinya mengatur
agar semua pelayanan terstandarisari. Tujuannya untuk
mengendalikan mutu pelayanan yang terstandarisasi,
sehingga diharapkan biayanya pun ikut terkendali.
Pelayanan ini akan dievaluasi oleh SpKFR.

FOKUS
Intinya, aturan ini mengatur bahwa rehab medik wajib
dilakukan di FKRTL yang memiliki dokter SpKFR. Program
rehab medik dapat dilakukan oleh dokter SpKFR atau
didelegasikan ke tim rehab sesuai rekomendasi program
dari dokter SpKFR. Setelah memberikan pelayanan,
dokter Sp.KFR wajib mengisi lembar formulir rawat jalan
layanan kedokteran fisik dan rehab serta lembar program
terapi sebagai bukti pelayanan dan digunakan sebagai
berkas pendukung tagihan. Pada lembaran tersebut
pasien membubuhkan tanda tangan sebagai bukti telat
mendapatkan pelayanan. Format baku lembar formulir
rawat jalan dan lembar program terapi (penyediaan oleh
FKRTL). Apabila dilakukan uji fungsi oleh dokter SpKFR
wajib mengisi lembar formulir uji fungsi sebagai bukti
pelayanan.
Format baku lembar formulir uji fungsi disediakan oleh
FKRTL. Pelayanan rehab medik di kabupaten/kota atau
FKRTL yang belum memiliki dokter SpKFR dilakukan
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku
dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, optimalisasi
3 surat ijin praktik (SIP). Kedua, pemberian surat tugas
kepada dokter SpKFR pada kab kta yang belum memiliki
dokter SpKFR. Ketiga, pendayagunaan PPDS ilmu
kedokteran fisik dan rehabulitasi tahap mandiri. Terakhir,
merujuk ke FKRTL yang memiliki dokter.
Perhimpunan Besar Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
Indonesia (PERDOSRI) mengatakan, sudah seharusnya
staf medis fungsional rehab medik adalah kelompok
dokter yang bekerja sesuai standar profesi Perdosri
dalam jabatan fungsionalnya sebagaimana diatur dalam
KMK 378 tahun 2008. UU 29 tahun 2004 tentang Praktik

Kedkjteran pasal 51 pun mengatakan dokter atau dokter
gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai
kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan
standar profesi dan standar prosedur operasional serta
kebutuhan medis pasien.
PERDOSRI sendiri telah mengeluarkan standar pelayanan
medik (SPM) terbaru tahun 2019 yang menjadi pedoman
bagi dokter untuk memberikan layanan rehab medik.
Juga dapat digunakan sebagai acuan pada saat
dilakukan evaluasi kinerja pelayanan, audit medis, atau
dalam penyelesaian sengketa medik, di samping sebagai
pedoman untuk melakukan pelayanan rehab medik yang
berkualitas.
SPM ini mengatur cukup lengkap mulai dari diagnosis
penyakit, dan apa saja tindakan yang diberikan.
Kemudian soal standar SDM dokter, lamanya tindakan
bahkan frekuensi kunjungan pasien sampai hasilnya.
Dokter Sp.KFR di dalam menentukan tindakan kepada
pasien harus sesuai pedoman ini. PERDOSRI sudah
mengajukan SPM ini kepada Kemenkes untuk kemudian
disahkan secara peraturan perundangan. Apabila sudah
sah secara hukum, maka bisa jadi acuan bagi verifikator
dalam memverifikasi kasus kasus rehab medik, sehingga
kendali mutu dan kendali biaya bisa lebih terkontrol.
Di lapangan, sebagian dokter SpFKR sudah mengacu pada
SPM ini. Tetapi di sejumlah rumah sakit memang belum
ada Sp.KFR. Oleh karena penting untuk menerbitkan
sebuah regulasi setingkat Menteri Kesehatan tentang
standar pelayanan rehab medik.
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BINCANG

Perkuat Peran TKMKB
Wujudkan Layanan Terstandar

D

alam pelaksanaan JKN-KIS, kendali mutu
dan kendali biaya diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan.
Penerapan
sistem
kendali mutu dan kendali biaya pelayanan
jaminan kesehatan harus dilakukan secara menyeluruh
meliputi pemenuhan standar mutu fasilitas kesehatan,
memastikan proses pelayanan kesehatan berjalan sesuai
standar yang ditetapkan, dan pemantauan terhadap
luaran kesehatan peserta. Kendali mutu dan kendali biaya
penting untuk memastikan layanan yang diberikan oleh
fasilitas kesehatan (faskes) kepada peserta sesuai standar
kebutuhan medis. Salah satu upaya yang dilakukan BPJS
Kesehatan di tahun 2020 adalah memperkuat peran Tim
Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB).
TKMKB yang beranggotakan sekitar 500 orang
perwakilan organisasi profesi, pakar klinis, dan akademisi
yang ahli di berbagai bidang ilmu ini diharapkan bisa
menjadi pihak yang independen, serta menjadi wadah
komunikasi dan konsultasi para pemangku kepentingan
utama baik faskes, pemerintah, maupun BPJS Kesehatan,
guna memastikan pelayanan kesehatan yang diterima
peserta JKN-KIS berjalan sesuai ketentuan berlaku.
Mengenai peranan TKMKB dan apa yang sudah dilakukan
organisasi ini dalam rangka kendali mutu kendali biaya
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Program JKN-KIS, berikut adalah kutipan pernyataan
Ketua TKMKB Pusat, Bapak Adang Bachtiar pada Media
Workshop dan Anugerah Lomba Karya Jurnalistik BPJS
Kesehatan, 22 Oktober 2020.

Dalam melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya
JKN-KIS, apa saja tugas yang diemban TKMKB ?
Dalam hal kendali mutu dan kendali biaya, TKMKB
bertugas melakukan reviu utilisasi, audit medik, kapasitas
organisasi profesi yang terlibat dalam JKN. Bagaimana
profesi meningkatkan kompetensi dan memiliki etika
keprofesian dalam melaksanakan tugasnya. Yang
menjadi titik ktitikal adalah TKMKB ini menjadi jembatan
untuk seluruh pemangku kepentingan terkait. Karena
selalui saja terjadi konflik kepentingan antara pelayanan
kesehatan, BPJS dan peserta. Dengan demikian TKMKB
adalah jembatan untuk mengatasi konflik layanan
kesehatan dengan berbagai pihak terutama antara BPJS
dan sistem layanan kesehatan.
Contoh, dalam pelayanan medik akan selalu terjadi
standar pelayanan yang tidak terpenuhi, nah tugas kami
bersama rumah sakit mencari penyebab langsung terjadi
kajadian tersebut, yang bisa saja berpotensi malpraktik.
Kalau terjadi malpraktik maka pengelolaan risiko oleh

BINCANG
rumah bersama TKMKB adalah
melakukan kelola. Kalau belum
terjadi kita lakukan mitigasi, kalau
sudah terjadi kita sebut strategis
adaptasi bagaimana yang salah itu
terkendali dengan baik.

Ketika ditemukan pelayanan yang
tidak memenuhi standar, apa
langkah strategis TKMKB ?
Langkah pertama adalah pemodelan
risiko. Apa sebenarnya yang terjadi
kita lakukan pemodelan risiko dalam
pelayanan kesehatan, risiko medik,
dan risiko yang dialami tenaga
kesehatan. Langkah kedua, kelola
atau manajemen risiko tersebut.
Yang keluar menjadi satu strategi
yang sifatnya mencegah jangan
sampai terjadi lebih lanjut. Langkah
ketiga, strategi adaptasi kalau
memang sudah terjadi. Menyusun
matriks risiko dengan strategi
adaptasi, dan menilai strategi yang
dipilih. Langkah keempat, mitigasi.
Menyusun matriks risiko dengan
strategi adaptasi mitigasi secara
lengkap, lalu menilai strategi safety
yang dipilih.
Yang namanya pelayanan kesehatan
yang bersifat usaha kesehatan
perorangan (UKP) sudah pasti
terlibat langsung dengan upaya
kesehatan masyarakat (UKM). Di
rumah sakit, UKP merupakan bagian
yang tidak terputus dengan UKM.
Misalnya penduduk kalau masuk
ke pelayanan kesehatan dengan
kebutuhan operasi cesar atau
persalinan dengan bedah tidak saja
berkaitan dengan apa yang terjadi
di fasilitas kesehatan tapi juga di
masyarakt, yaitu ketidaktahuan,
keinginann, dan lainnya.
Jadi interaksi antara provider
dengan masyarakat juga diamati
oleh TKMKB. Selain itu, kesehatan
juga terkait dengan faktor faktor
di luar kesehatan, dan itu juga
diamati TKMKB, sehingga ketika
menjembatani kepentingan kita
paham betul faktor faktor yang
terlihat
kemudian
memberikan
rekomendasi. Jadi TKMKB lebih
kepada organisasi yag memberikan
rekomendasi
kepada
pembuat
kebijakan baik di pusat maupun
daerah, untuk kemudian terjadi
kendali mutu dan kendali biaya.
Kita melihat persoalan kendali mutu
dan kendali baiya selalu diawali

dengan bagaimana pelayanan JKN
itu distrukturisasi, bagaimana proses
pelayanan, bagaimana hasilnya, dan
apa upaya keberlanjutan yang mesti
dilakukan. Akan terlihat juga bahwa
seluruh proses ini multi stakeholder,
dan TKMKB hanya salah satu bagian
untuk menjaga kendali mutu kendali
biaya. Jadi, walaupun TKMKB adalah
perwalian organisasi profesi, tetapi
juga harus mendengar semua
stakeholder yang ambil keputusan
baik pusat maupun daerah untuk
kendali mutu kendali biaya.

Sejauh ini, apa temuan penting
TKMKB ?
Ketika kita mendapatkan banyak
kasus dengan angka pembiayaan
tinggi, peran utama yang kita lihat
adalah mengapa pembiayaan sangat
tinggi. TKMKB tidak hanya melihat
ini sesuatu yang menghabiskan
uang negara, tetapi yang kami
lihat kenapa angka ini tinggi. Lalu
kemudian cari cara mencegahnya
sehingga pembiayaan tidak terlalu
besar. Kemudian kami urutkan
berdasarkan tingkat pemanfaatan,
misalnya tingginya operasi cesar,
tingginya kasus jantung, maka kita
lakukan review pemanfaatan. Tak
kalah penting bagaimana faktor
preventif promotifnya yang perlu
diperkuat. Semua stakeholder perlu
melihat
mengapa
pembiayaan
tinggi, karena faktor promotif dan
preventifnya tidak kita genjot sejak
awal.
Kami pernah lakukan studi kasus
berkaitan
dengan
penanganan
bayi baru lahir pada kasus operasi
cesar. Ini menjadi persoalan karena
regulasi belum sempurna, dan
pelaksanaannya
pun
berbeda.
Dispute bayi baru lahir pada
operasi caesar, kami menggunakan
pendekatan VUCA, yaitu volatility
factors,
uncertainty
factors,
complexity factors, dan ambiguity
factors. Intinya ada persoalan
advokasi yang kami lakukan.

Banyak Upaya dilakukan TKMKB
di 2018-2019, apa saja ?
Kami
membuat
pedoman
pemantauan mandiri tatalaksana
diabetes melitus (DM) di FKTP.
Sehingga puskesmas klinik dokter
praktik peorrangan yang bekerja
sama
BPJSK
kemudian
bisa
melakukan pemantauan mandiri

Ketua TKMKB Pusat,

Adang Bachtiar

terhadi diri sendiri. Apakah kualitas
dari layanan, misalnya, DM sudah
mencapai kualitas baik atau tidak.
Kami juga melakukan kajian.
Misalnya soal prolanis kerja dengan
BPJS bahwa orang orang yang
punya kadar gula dan tekanan
darah tinggi itu populasinya cukup
banyak. Pertanyaannya bagaimana
upaya kita untuk bisa kendalikan
ini. Supaya nanti mereka tidak
berlanjut kekomplikasi, misalnya
penyakti jantung dan lainnya yang
membutuhkan pembiayaan lebih
besar.
Soal itu, kita menetapkan apa
standar mutu dari proses, input dan
output dan kemudian kami buatnya
dalam satu pedoman yang dapat
digunakan oleh masing masing RS
untuk bisa memantau atau menilai
diri sendiri untuk bisa meningkatkan
mutu layanan.
Tujuannya untuk
menilai tingkat kepatuhan terhadap
standar prosedur yang disepakati
oleh profesi dan kolegium, dan
hal ini POGI dan IDI sebagai upaya
pemberdayaan mutu di rumah sakit.
Kemudian kami buat buku yang
berisi kumpulan penyelesaian kasus
dispute klaim dengan pendekatan
audit medis kendali mutu dan kendali
biaya. Jadi kasus-kasus klai m yang
diajukan RS ke BPJS tapi terkadang
ada konflik di sana, kemduian TKMKB
menengahi. Ini kami rangkum dalam
buku yang nantinya diharapkan bisa
dimanfaatkan sebagai best practices
dari aktivitas dikusi, dan telaah
pemikiran penyelesaiaan dispute
klaim yang dilakukan oleh TKMKB
tingkat pusat, provinsi, dan kab/kota.
EDISI 91
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BENEFIT

Persalinan Normal
Diutamakan Di FKTP

Seperti pelayanan kesehatan lainnya, pelayanan kebidanan dan neonatal untuk ibu hamil juga
menerapkan sistem rujukan berjenjang, yaitu dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ke
Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL). Sehingga untuk persalinan secara normal pun
diutamakan dilakukan di FKTP atau bidan jejaringnya. Bila persalinan normal dilakukan di rumah
sakit atas kemauan sendiri tanpa surat rujukan dari FKTP, maka biaya persalinan tersebut tidak akan
dijamin oleh BPJS Kesehatan.

K

ehadiran program Jaminan Kesehatan Nasional
– Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola
BPJS Kesehatan telah memberi angin segar
bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan
adanya program ini, peserta JKN-KIS bisa mendapatkan
pelayanan kesehatan yang komprehensif tanpa dipungut
biaya. Tidak hanya untuk peserta yang sedang sakit,
tetapi juga untuk ibu hamil.
Tetapi untuk bisa mendapatkan manfaat tersebut, ada
beberapa prosedur yang harus dipatuhi. Bila tidak,
manfaat tersebut tidak akan dijamin oleh BPJS Kesehatan.
Untuk ibu hamil, pelayanan kebidanan dan neonatal
yang dijamin BPJS Kesehatan mulai dari pemeriksaan
kehamilan atau antenatal care (ANC), persalinan,
pemeriksaan bayi baru lahir, hingga pemeriksaan pasca
persalinan atau postnatal care (PNC).
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Untuk mendapatkan pelayanan antenatal, peserta
JKN-KIS dapat mendatangi FKTP yang tertera di kartu
identitas peserta atau pun bidan jejaringnya.
Pemeriksaan antenatal ini memberikan manfaat yang
besar bagi ibu dan juga janin. Untuk ibu hamil, antara
lain mengurangi dan menegakkan secara dini komplikasi
kehamilan, dan mengobati secara dini komplikasi yang
mempengaruhi kehamilan. Manfaat lainnya adalah
mempertahankan
dan
meningkatkan
kesehatan
mental dan fisik dalam menghadapi persalinan, serta
meningkatkan kesehatan ibu setelah persalinan dan
untuk dapat memberikan ASI.
Sedangkan bagi janin, pemeriksaan antenatal bermanfaat
untuk memelihara kesehatan ibu, sehingga mengurangi
persalinan prematur, berat badan lahir rendah, juga

BENEFIT
meningkatkan kesehatan bayi sebagai titik awal kualitas
sumber daya manusia.
Apabila ada masalah medis pada ibu atau janin yang
tidak bisa ditangani oleh FKTP, pemeriksaan kehamilan
dapat dilakukan di Rumah Sakit setelah mendapatkan
rujukan dari FKTP. Untuk itu, sangat penting bagi peserta
ibu hamil untuk mencermati ketentuan ini sejak awal.
Prosedur Persalinan
Selain pemeriksaan antenatal, biaya persalinan juga
dijamin oleh BPJS Kesehatan, baik secara normal maupun
operasi ceasar. Persalinan merupakan benefit bagi
peserta JKN-KIS tanpa pembatasan jumlah kehamilan
atau persalinan.
Karena program JKN-KIS menerapkan sistem rujukan
berjenjang, untuk persalinan normal diutamakan
dilakukan di FKTP atau bidan jejaringnya. Pada umumnya
faskes ini juga telah dilengkapi dengan tenaga khusus
dan peralatan medis untuk kebutuhan persalinan.
Bila persalinan normal dilakukan di rumah sakit atas
kemauan sendiri, biaya persalinan tersebut tidak akan
dijamin. BPJS Kesehatan hanya akan menjaminan
biaya persalinan normal di rumah sakit apabila FKTP
merujuknya karena memang ada masalah medis pada
ibu atau janin yang tidak bisa ditangani oleh FKTP.
Namun, ibu hamil bisa langsung pergi ke rumah sakit
apabila mengalami kondisi darurat yang mengancam
keselamatannya dan juga bayi di dalam kandungannya.
Kriteria kondisi gawat darurat antara lain terjadi

perdarahan, kejang pada kehamilan, ketuban pecah dini,
gawat janin, dan kondisi lain yang mengancam jiwa ibu
dan bayinya.
Sementara itu terkait jaminan pelayanan kesehatan untuk
bayi yang dilahirkan, berdasarkan Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan pasal 16, bayi baru lahir dari peserta Jaminan
Kesehatan wajib didaftarkan kepada BPJS Kesehatan
paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan.
Terlambat mendaftarkan lebih dari 28 hari berakibat
tidak mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan, dan
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
Pelayanan Postnatal Care
Setelah proses persalinan, benefit lainnya yang bisa
didapatkan peserta JKN-KIS adalah pemeriksaan pasca
persalinan atau postnatal care. Pemeriksaan ini sangat
penting untuk memastikan kesehatan dan keselamatan
ibu, terutama pada masa nifas awal yaitu setelah
kelahiran bayi dan selama 7 (tujuh) hari pertama setelah
melahirkan.
Tujuan dari pemeriksaan pasca persalinan ini yaitu
menjaga kesehatan ibu dan bayinya; melaksanakan
skrining yang komprehensif, mendeteksi masalah,
mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada
ibu maupun bayinya; serta memberikan pendidikan
kesehatan tentang perawatan kesehatan diri, nutrisi,
menyusui, pemberian imunisasi kepada bayinya dan
perawatan bayi sehat.
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PELANGGAN

Tingkatkan Kepatuhan Badan Usaha,
BPJS Kesehatan Optimalkan Kegiatan CoEx

Guna meningkatkan kepatuhan badan usaha dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan telah mengoptimalkan kegiatan
canvassing melalui sistem CoEx (Compliance Express For Company). Kegiatan ini dilakukan oleh
seluruh kantor cabang BPJS Kesehatan melalui sinergi antar bidang yang ada di BPJS Kesehatan,
sehingga pemeriksaan kepatuhan badan usaha bisa dilakukan dengan lebih cepat.

S

esuai
amanat
Undang-Undang
Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor 24 Tahun
2011, kepesertaan program jaminan sosial
bersifat wajib bagi seluruh penduduk Indonesia,
termasuk pemberi kerja atau badan usaha yang wajib
mendaftarkan karyawan beserta anggota keluarganya
ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional- Kartu
Indonesia Sehat (JKN-KIS). Hingga 30 September 2020,
peserta dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) - BU
telah mencapai 37.447.238 dari total peserta Program
JKN-KIS yang mencapai 222.481.554.
Guna meningkatkan kepatuhan badan usaha dalam
penyelenggaraan Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan
juga aktif menjalankan sejumlah kegiatan, salah satunya
Compliance Express For Company atau lebih sering
disebut CoEx. Dalam kegiatan ini, proses pemeriksaan
kepatuhan badan usaha dilakukan secara cepat.
Tujuannya untuk menjaga agar badan usaha selaku
pemberi kerja dapat memenuhi kewajibannya sesuai
dengan regulasi yang diatur dalam penyelenggaraan
Program JKN-KIS.
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Tahapan kegiatan CoEx ini dimulai dengan memilih mana
saja badan usaha yang belum melakukan registrasi, dan
mana saja badan usaha yang masih belum mendaftarkan
karyawannya secara keseluruhan. Setelah itu, BPJS
Kesehatan akan mengundang badan usaha tersebut
ke kantor BPJS Kesehatan atau tempat lain yang dapat
digunakan untuk mendukung proses pemeriksaan
kepatuhan. Tim pemeriksa dalam layanan pemeriksaan
cepat ini juga melibatkan beberapa fungsi di kantor
cabang BPJS Kesehatan. Mulai dari fungsi perluasan
peserta, fungsi kepesertaan, hingga fungsi manajemen
iuran.
Melalui kegiatan ini, BPJS Kesehatan juga dapat lebih
optimal mengedukasi badan usaha. Edukasinya bisa
bermacam-macam, mulai dari kewajiban mendaftarkan
seluruh karyawan, sosialisasi pemanfaatan e-Dabu
(Electronik Data Badan Usaha), hingga petunjuk
pelayanan peserta JKN-KIS.

PELANGGAN
Pelaksanaan Pemeriksaan
Pelaksanaan pemeriksaan cepat ini terdiri dari tahapan
proses pemeriksaan, quick follow up temuan hasil
pemeriksaan, dan monitor tindak lanjut temuan hasil
pemeriksaan.
Pada tahapan proses pemeriksaan, antara lain untuk
melihat kepatuhan badan usaha mendaftarkan
karyawannya
secara
100%,
kepatuhan
dalam
membayarkan iuran JKN-KIS, serta kepatuhan dalam
melakukan registrasi dan update data peserta seperti
melakukan entry data yang sesuai dengan data yang
sebenarnya.
Berdasarkan temuan dari hasil pemeriksaan yang
telah dilakukan, petugas pemeriksa nantinya akan
mengarahkan badan usaha pada hari yang sama untuk
menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan melalui
aplikasi New e-Dabu. Sehingga melalui kegiatan ini,
Person In Charge (PIC) badan usaha yang mengalami
kesulitan dalam mendaftarkan pekerjanya tidak akan
lagi menemui hambatan. Begitu juga untuk PIC badan
usaha yang belum memahami penggunaan aplikasi New
e-Dabu untuk memonitoring dan melakukan update data
peserta. Melalui CoEx, proses tersebut bisa dituntaskan
dengan cepat.
Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
Selain pemeriksaan biasa cepat, kegiatan CoEx ini juga
dilakukan untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Pemeriksaan ini didasarkan pada pelaporan data gaji

atau upah oleh pemberi kerja kepada BPJS Kesehatan
yang terindikasi tidak sesuiai dengan kondisi sebenarnya;
atau pengaduan peserta kepada BPJS Kesehatan terkait
dengan dugaan ketidaksesuaian pelaporan data gaji atau
upah oleh pemberi kerja yang berpotensi merugikan
pekerja serta anggota keluarganya dan juga BPJS
Kesehatan.
Dari temuan hasil pemeriksaan berupa jumlah nilai
kekurangan pemungutan dan pembayaran iuran yang
seharusnya dipungut dan dibayarkan oleh pemberi
kerja dari data pekerja yang telah didaftarkan, badan
usaha wajib menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan
dengan melakukan perbaikan pelaporan data melalui
mekanisme rekonsiliasi dan koreksi iuran yang dilakukan
sesuai melalui Sistem Informasi BPJS Kesehatan dengan
ketentuan dan tata cara yang berlaku.
Di luar kegiatan CoEx, BPJS Kesehatan juga terus
melakukan penyempurnaan aplikasi New e-Dabu
untuk mempermudah badan usaha melakukan urusan
administrasi JKN-KIS karyawannya. Yang terbaru adalah
dengan menghadirkan aplikasi e-Dabu Mobile.
Berbeda dengan aplikasi e-Dabu yang sebelumnya harus
diakses melalui laptop atau personal computer, aplikasi
e-Dabu Mobile dapat diakses dengan mudah oleh PIC
badan usaha kapan dan di mana saja melalui perangkat
mobile. Aplikasi ini juga telah dilengkapi dengan fitur
untuk mengecek status kepesertaan JKN-KIS pekerja
dan anggota keluarganya, riwayat pembayaran iuran,
data mutasi pekerja, tren pembayaran, hingga konten
kesehatan.
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TESTIMONI

Tetap Aman Bersalin di FKTP
Selama Masa Pandemi

P

andemi COVID-19 yang telah berlangsung sejak
Maret 2020 di Indonesia telah memberikan
dampak pada berbagai bidang, termasuk
pelayanan kesehatan dasar yang harusnya tetap
dijalankan, menjadi berkurang.

risiko penularan virus jika dibandingkan bersalin di
rumah sakit. Meskipun memang ada prosedur tambahan
dan protokol kesehatan ketat yang harus dilakukan agar
bisa menjalani proses persalinan yang aman di tengah
pandemi.

Tak dapat dipungkiri, merebaknya virus SARS CoV-2
penyebab COVID-19, disertai dengan kasus yang terus
meningkat di Indonesia membuat masyarakat merasa
khawatir untuk berkunjung ke fasilitas layanan kesehatan
karena takut tertular virus. Alhasil, tidak sedikit programprogram kesehatan seperti imunisasi dasar, penyuluhan
kesehatan, kontrol kesehatan rutin bagi pasien penyakit
kronis, ataupun pemeriksaan kesehatan ibu hamil
menjadi terkendala.

Kementerian Kesehatan telah menerbitkan pedoman
bagi ibu hamil, bersalin, hingga penanganan bayi baru
lahir di masa pandemi COVID-19. Pasalnya, ibu hamil
dan bayi baru lahir merupakan kelompok yang rentan
dan paling berisiko apabila terinfeksi virus corona baru
mengingat daya tahan tubuhnya yang masih sangat
lemah.

Namun BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program
Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat
(JKN-KIS) tetap berupaya memberikan pelayanan yang
optimal di masa pandemi dengan memberikan rasa
aman dan kepastian pelayanan kepada peserta. Salah
satunya adalah layanan persalinan di Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) pada masa pandemi.
Bahkan persalinan di FKTP lebih diutamakan di saat masa
pandemi COVID-19 sekarang ini untuk meminimalkan
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Salah seorang peserta JKN-KIS asal Kota Palembang
Nasrul yang baru dikaruniai seorang anak merasa
bersyukur atas kehadiran program JKN yang menjamin
layanan persalinan di FKTP tanpa harus ke rumah sakit.
Nasrul yang merupakan peserta Pekerja Penerima Upah
(PPU) mengisahkan pada istrinya melahirkan di bidan
mitra BPJS Kesehatan dengan menggunakan JKN-KIS.
Awalnya Nasrul sempat khawatir mengenai persalinan
istrinya ketika kandungan sang istri yang telah memasuki
usia sembilan bulan. "Saya sempat khawatir mengenai
persalinan istri saya di masa pandemi seperti sekarang,

TESTIMONI
tapi setelah melakukan konsultasi berapa kali dengan
bidan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
kami akhirnya memutuskan untuk melahirkan di bidan
tersebut," kata Nasrul.
Nasrul menjelaskan dirinya lebih merasa tenang dan
nyaman untuk mendampingi istrinya melahirkan di bidan
dibandingkan harus melakukan persalinan di rumah sakit.
"Alhamdulillah, persalinan di bidan berjalan lancar
istri dan anak saya sehat, perawatan persalinan yang
dilakukan di bidan sangat memuaskan. Rasanya lebih
baik melakukan persalinan di bidan daripada harus ke
rumah sakit apalagi di masa pandemi seperti sekarang,"
ujarnya
Nasrul mengaku proses persalinan istrinya di bidan
dilayani dengan baik mulai dari kedatangan, saat
persalinan, hingga kepulangannya. Selain mendapatkan
rasa aman dan pelayanan yang baik, Nasrul bersyukur
tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk biaya
persalinan istrinya karena seluruhnya telah dijamin oleh
JKN-KIS.

Yeremia yang merupakan peserta Jaminan Kesehatan
Nasional–Kartu Indonesia Sehat dari segmen Pekerja
Penerima Upah (PPU) asal Sumba Nusa Tenggara Timur.
Yeremia menjelaskan proses persalinan istrinya yang
berjalan lancar meski dilakukan di FKTP.
“Awalnya saya dan istri sempat bingung, takut, campur
aduk, karena mau melahirkan di tengah pandemi corona
Covid-19 seperti saat ini. Melahirkan saja sudah bikin
cemas dan khawatir, apalagi di tengah kondisi seperti
saat ini,” kata Yeremia.
Selain khawatir akan penularan virus corona, Yeremia
juga merasa cemas terkait dengan biaya persalinan
yang harus dipersiapkannya jika harus membayar biaya
tersebut dari kantong pribadi. Namun Yeremia yang
tinggal di Kecamatan Loura Kabupaten Sumba Barat
Daya ini mengungkapkan kecemasannya itu hilang
dan berganti dengan rasa syukur karena telah menjadi
peserta JKN-KIS.
“Puji Tuhan, dari pemeriksaan kehamilan sampai dengan
proses persalinan istri saya menggunakan Kartu Indonesia
Sehat (KIS), jadi kecemasan dan kekhawatiran saya hilang
karena semua biaya ditanggung oleh program JKN-KIS,”
kata dia.
Yeremia mengisahkan persalinan istrinya berjalan
lancar dan tetap aman meskipun dibantu oleh bidan di
Puskesmas dan dilakukan di saat pandemi COVID-19.
Dia menyebut bahwa dirinya dan istri harus mengikuti
mengikuti prosedur tambahan dan mengikuti protokol
kesehatan dalam upaya pencegahan penularan
COVID-19 saat proses persalinan.
Yeremia dan istri berterima kasih kepada petugas
kesehatan dan bidan di Puskesmas Radamata yang
telah membantu persalinan istrinya. Menurut Yeremia,
meskipun tidak dilakukan di rumah sakit, persalinan
istrinya di Puskesmas dilayani dengan sangat baik dan
tanggap.
"Terima kasih BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara
Program JKN-KIS, semoga program ini tetap ada,
semakin baik dan terus berjalan," kata Yeremia.

Peserta JKN-KIS

Nasrul

“Beruntung saya memiliki JKN-KIS, jika persalinan dapat
dilayani di bidan tidak perlu repot-repot harus ke rumah
sakit, karena semua perawatannya sama sesuai dengan
prosedur kesehatan,” kata Nasrul.
Sama halnya dengan Nasrul, peserta JKN-KIS lainnya
Yeremia Nani juga merasakan kekhawatiran yang sama
menjelang persalinan istrinya di tengah masa pandemi
COVID-19 masih berlangsung.
Yeremia bersama istrinya mengaku lebih cemas dan
khawatir saat menjalani masa kehamilan dan menjelang
melahirkan pada saat pandemi virus corona. Hal itu
dikarenakan akan ada lebih banyak persiapan dan lebih
banyak prosedur yang harus dijalankan dalam proses
persalinan kali ini.

Peserta JKN-KIS

Yeremia
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INSPIRASI

Dirut BPJS Kesehatan Masuk Daftar
CEO Terbaik 2020 Versi Iconomics

I

conomics
belum
lama
ini
memberikankan
penghargaan “Best CEO – Employees’ Choice Award
2020” kepada 55 pemimpin perusahaan yang dinilai
berhasil membawa perusahaannya tetap survive
di tengah pandemi Covid-19. Dari daftar pemimpin
perusahaan yang mendapatkan penghargaan tersebut,
salah satunya adalah Direktur Utama BPJS Kesehatan
Fachmi Idris.

diperkenankan melakukan penilaian terhadap CEO
institusi lain dalam kategori industri/kegiatan sejenis.
Ada sekitar 200 CEO/institusi yang diikutsertakan ke
dalam survei. Pemilihan kandidat CEO dan institusinya
ini berdasarkan pilihan redaksi Iconomics. Untuk skor
akhir didapatkan dari nilai gabungan empat parameter
yakni Popularity, Personality, Competency, dan Crisis
Leadership.

Founder and CEO Iconomics Bram S. Putro
menyampaikan, Pandemi Covid-19 telah melahirkan
tantangan yang sangat besar. Pada kondisi ini, CEO akan
diuji kemampuannya sebagai sosok pemimpin yang
mampu membawa perusahaan lolos melewati ujian
tersebut.

Penganugerahan BEST CEO – Employees’ Choice Award
2020 hanya diberikan kepada CEO/Direktur Utama/
President Director yang memenuhi skor penilaian, yakni
CEO dengan skor tertinggi di kategori sub-industrinya,
mendapatkan skor rata-rata 4.0 atau lebih dari empat
parameter tersebut, mendapatkan skor minimum
3.0 pada salah satu dari 4 parameter tersebut, dan
mendapatkan penilaian dari minimum 300 responden
dalam industri yang sama. Adapun Dirut BPJS Kesehatan
berhasil memperoleh skor 4,08 dari empat parameter
penilaian.

“Pada kondisi saat ini, kehebatan sosok pemimpin diuji.
Disrupsi kali ini melengkapi ujian disrupsi-disrupsi yang
sebelumnya sudah melanda, seperti disrupsi digital,
politik, dan lainnya. Kali ini pula CEO seperti menghadapi
ujian kelulusan, mampukah para CEO menghadapi dan
melewati fase-fase ini,” kata Bram S. Putro.
Dijelaskan Bram, penilaian BEST CEO - Employees'
Choice Award 2020 dilakukan
melalui survey online pada awal
Juni 2020 terhadap ribuan
staf berbagai industri dan
kategori, dengan total
responden mendekati
10.000. Penilaian dilakukan
melalui kuesioner online
dan tanpa melakukan
kuota geografis maupun
jenjang jabatan. Responden
diminta melakukan penilaian
terhadap CEO
institusinya dan

18
18

INFO BPJS KESEHATAN

EDISI 91

Terkait penghargaan yang diterimanya dari iConomics,
Fachmi Idris berharap apresiasi tersebut dapat memacu
kinerja BPJS Kesehatan dalam melayani masyarakat,
khususnya peserta program Jaminan Kesehatan Nasional
– Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Ia juga menilai
penghargaan ini bisa didapatkan karena peran dari Duta
BPJS Kesehatan yang bekerja luar biasa.
“Prestasi ini menjadi motivasi bagi kami agar terus
bekerja lebih baik lagi dan mengedepankan integritas,
profesional, pelayanan prima, dan efisiensi operasional
dalam menyelenggarakan Program JKN-KIS,” kata
Fachmi Idris.
Di masa pandemi ini, BPJS Kesehatan terus berupaya
semaksimal mungkin membantu pemerintah dalam
melakukan penanganan terhadap kasus Covid-19.
Antara lain dengan melakukan percepatan pembayaran
klaim RS yang menjadi RS rujukan kasus Covid-19,
mengalihkan layanan konvensional di Kantor Cabang dan
Kantor Kabupaten/Kota ke layanan digital (Mobile JKN,
BPJS Kesehatan Care Center 1500, dan Chat Assistant
JKN/Chika), serta menginisiasi dan menggalang dana
kemanusiaan untuk para tenaga medis lewat Gerakan
Gotong Royong Bantu Tenaga Kesehatan Cegah Corona
(GEBAH Corona) yang diprakarsai BPJS Kesehatan, IDI,
dan Republika.
BPJS Kesehatan juga melakukan verifikasi tagihan
pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada
peserta JKN-KIS dari fasilitas kesehatan yang telah
ditunjuk pemerintah untuk penanganan wabah Covid-19,
serta mengembangkan fitur Dashboard Monitoring
Klaim Covid-19 untuk memudahkan Pemerintah
Daerah (Pemda) memonitor progress administrasi
klaim Covid-19. Fitur ini melekat pada Dashboard
JKN, sebuah database terpadu berisi informasi tentang
penyelenggaraan JKN-KIS yang dapat diakses oleh
masing-masing Pemda.

PERSEPSI

Penanganan Kesehatan COVID-19 Tak Ditanggung JKN,
Namun Pesertanya Bisa Dapat Vaksin Gratis?
Sedangkan
untuk
pemberian
vaksin
COVID-19
dalam
rangka menciptakan
kekebalan kelompok
atau herd immunity
di dalam masyarakat
guna mengentaskan
penyakit
COVID-19,
p e m e r i n t a h
memutuskan
untuk
memberikannya
secara
cuma-cuma
bagi
masyarakat
kalangan tidak mampu
sementara
bagi
mereka yang mampu
diharapkan
untuk
membeli
vaksinnya
secara mandiri.

P

enangangan pandemi COVID-19 di Indonesia di
bidang penanganan kesehatan bagi orang yang
terinfeksi virus SARS CoV-2 tersebut digratiskan
atau ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.
Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia
Sehat (JKN-KIS) sebagai jaminan kesehatan sosial yang
menanggung hampir seluruh penyakit bagi pesertanya,
namun tidak menjamin penyakit yang diakibatkan oleh
wabah dan pandemi seperti virus corona. Akan tetapi
saat ini muncul kabar bahwa peserta JKN-KIS akan
mendapatkan vaksin COVID-19 gratis. Bagaimana bisa?
Memang benar adanya bahwa program JKN-KIS tidak
mencakupi penyakit yang diakibatkan oleh wabah
dan pandemi seperti COVID-19 sehingga pelayanan
kesehatan terkait penyakit tersebut tidak dibiayai oleh
program JKN-KIS. Mengacu pada sejumlah ketentuan
pemerintah tentang kebencanaan, bahwa penyakit
yang berpotensi wabah atau pandemi atau kejadian luar
biasa (KLB) tidak merupakan benefit yang dijamin dalam
Program JKN-KIS.
Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018, salah
satunya mengatur tentang pelayanan kesehatan yang
tidak dijamin Program JKN-KIS yang diselenggarakan
BPJS Kesehatan. Pada Pasal 52 Huruf O menyebutkan:
pelayanan kesehatan yang tidak dijamin termasuk
pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap
darurat, KLB atau wabah.
Mengacu ketentuan tersebut, BPJS Kesehatan tidak dapat
menjamin pelayanan kesehatan akibat wabah, karena
biayanya ditanggung oleh pemerintah secara langsung.

Menteri
Badan
Usaha Milik Negara
sekaligus
Ketua
Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi
Nasional Erick Thohir menyebutkan bahwa pemerintah
akan menggunakan data raksasa yang dimiliki oleh BPJS
Kesehatan selama menyelenggarakan Program Jaminan
Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKNKIS) untuk menetapkan siapa-siapa saja yang berhak
mendapatkan vaksin gratis.
Erick menjelaskan, data peserta PBI BPJS Kesehatan
nantinya juga akan melalui proses verifikasi seperti
pada program bantuan bagi karyawan bergaji di
bawah Rp5 juta yang telah dilaksanakan pemerintah.
Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pihak yang
mendapat bantuan vaksin gratis benar-benar masyarakat
dari kalangan kurang mampu.
Pemerintah dalam hal pemberian vaksin COVID-19,
menetapkan bahwa kelompok masyarakat kalangan
tidak mampu yang berhak mendapatkan vaksin secara
gratis diambil dari data peserta Penerima Bantuan
Iuran (PBI) JKN-KIS milik BPJS Kesehatan. Sementara
peserta JKN-KIS di luar segmen peserta PBI tidak berhak
mendapatkan vaksin gratis dari pemerintah karena
merupakan kalangan masyarakat mampu.
Dana untuk pembiayaan vaksin gratis bagi peserta PBI
JKN-KIS ini pun bukan diambil dari dana program JKN
yang berasal dari iuran peserta. Pembiayaan vaksin gratis
tetap menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana selama ini
penanganan kesehatan untuk COVID-19 dibiayai.
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SEHAT &
Gaya Hidup

Terinfeksi COVID-19 Tanpa
Gejala, Tetap Harus Waspada

V

irus corona SARS CoV-2 yang menyebabkan
penyakit COVID-19 dapat menginfeksi siapa
saja mulai dari usia muda hingga tua juga pada
orang sehat maupun sakit. Orang yang terinfeksi
virus corona tipe baru itu ada yang menunjukkan gejala,
namun ada pula yang tanpa bergejala apapun.

Orang yang terinfeksi virus SARS CoV-2 dengan gejala
ringan bisa mengalami demam ringan, flu, hingga batuk.
Beberapa ciri gejala ringan ialah demam di atas 38 derajat
Celsius, batuk, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, dan
malaise.

Ciri infeksi gejala sedang Covid-19 yaitu demam di atas
38 derajat Celsius, sesak napas, batuk menetap dan
sakit tenggorokan, pada kasus anak terjadi batuk dan
takipneu, anak dengan pneumonia ringan mengalami
batuk atau kesulitan bernapas dan napas cepat, dan
tidak ada tanda pneumonia berat. Selain itu, dapat juga
disertai diare, mual dan muntah, sakit kepala, mulut
kering, badan terasa nyeri dan linu, serta nafsu makan
yang berkurang. Penderita gejala sedang mungkin masih
mampu melakukan berbagai aktivitas, tetapi tubuh
mudah merasa lemas. Gejalanya biasanya bertahan
antara tujuh hingga 14 hari.

Pasien dengan gejala ringan juga seringkali menderita
gejala flu, merasa mudah lelah serta sakit kepala. Ciri
khas dari infeksi gejala ringan adalah tidak adanya sesak
napas atau gangguan pernapasan berat. Gejala-gejala
ini biasanya mereda dengan sendirinya dalam waktu
tujuh sampai 10 hari.

Sedangkan orang dengan gejala berat akan mengalami
sesak napas yang berat hingga harus mendapatkan
pertolongan tenaga medis di rumah sakit dengan alat
bantu pernapasan yaitu ventilator dan alat penunjang
lain. Gejala berat akibat infeksi virus COVID-19 biasanya
juga menyebabkan saturasi oksigen atau kadar oksigen

Bagi seseorang yang terinfeksi virus COVID-19 dan
menimbulkan gejala terbagi tiga kategori, yaitu orang
yang terinfeksi dan bergejala ringan, gejala sedang,
hingga gejala berat.
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Orang dengan gejala sedang bisa mengalami gejala
yang dialami oleh orang dengan gejala ringan, namun
juga disertai dengan kesulitan bernapas dikarenakan
paru-paru yang telah terinfeksi virus.
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di dalam darah yang menurun di bawah batas normal
atau kurang dari 90 persen hingga bisa menyebabkan
kehilangan kesadaran pasien, hingga meninggal dunia.
Namun sebagian besar kasus COVID-19 yang ada
di Indonesia dan juga di dunia adalah gejala ringan
atau bahkan tanpa gejala. Satuan Tugas Penanganan
COVID-19 menyebutkan sebanyak 80 persen kasus
infeksi virus corona baru di Indonesia merupakan kasus
konfirmasi tanpa gejala.
Biasanya, kasus konfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala
ini tidak dirasakan oleh penderitanya alias orang tersebut
merasa baik-baik saja. Orang-orang muda dengan sistem
imun yang kuat biasanya mengalami kasus COVID-19
dengan gejala ringan atau tanpa gejala.
Ahli patologi klinis dari Universitas Sebelas Maret Dr
Tonang Dwi Ardyanto menjelaskan ada tiga kelompok
penderita COVID-19 yaitu tanpa gejala apapaun atau
disebut asimptomatik, pre-simptomatik yaitu saat
dinyatakan positif dia tidak bergejala tetapi beberapa
hari kemudian bisa muncul gejala, dan simptomatik atau
saat dinyatakan positif memang sudah ada gejala.
Tonang menyebut orang yang positif terinfeksi
COVID-19 tersebut tetap bisa menularkan virus ke orang
lain dari partikel cairan kecil yang keluar dari hidung
dan mulutnya. Oleh karena itu orang yang terinfeksi
COVID-19 dan tanpa gejala memiliki tingkat penularan
paling tinggi karena tidak sadar dirinya sebagai karier
atau pembawa virus dan dapat menularkannya kepada
orang lain.
Selain itu, orang yang terinfeksi COVID-19 tanpa gejala
bisa saja menimbulkan gejala beberapa hari kemudian
atau yang disebut pre-simptomatik. Orang yang awalnya
tanpa gejala saat terinfeksi COVID-19, kemudian akan
merasakan gejala penyakit seperti flu, demam, batuk,
atau sesak napas. Yang patut diwaspadai adalah kondisi
pre-simptomatik ini bisa berubah dari tanpa gejala
menjadi gejala ringan, sedang, hingga berat.
Dokter ahli paru dari RS Persahabatan dr Erlina Burhan
Sp.P menyebutkan pada saat kasus COVID-19 di
Indonesia yang terus meningkat seperti sekarang ini,
memang banyak ditemukan kasus tanpa gejala. Namun
dari hasil penelitian yang dilakukan, orang-orang yang
terinfeksi tanpa gejala atau asimptomatik ini kondisinya
dapat berubah menjadi gejala ringan, sedang, berat,
bahkan meninggal dunia apabila tidak menjalani
perawatan dan mendapatkan pengobatan.
Selain itu, Erlina juga mengingatkan untuk mewaspadai
gejala happy hypoxia pada pasien COVID-19. Happy
hypoxia adalah kondisi di mana seseorang tidak
menyadari bahwa dirinya mengalami kekurangan
oksigen di dalam darah yang bisa menyebabkan
kehilangan kesadaran dan bahkan kematian.
“Seseorang yang kekurangan oksigen dalam darahnya
akan mengalami sesak nafas karena otak mengirimkan
sinyal pada tubuh untuk mengambil oksigen sebanyak-

banyaknya. Pada pasien COVID-19 karena ada kerusakan
otak, sehingga tidak ada sinyal yang dikirim ke tubuh,"
kata Erlina.
Karena otak tidak mengirimkan sinyal ke tubuh saat
kadar oksigen di dalam darah berkurang, seseorang yang
mengalami happy hypoxia kemudian akan mengalami
penurunan kesadaran dan bisa berakibat fatal bila tidak
segera mendapatkan pasokan oksigen. Satu-satunya
cara mengatasi adalah dengan terapi oksigen di rumah
sakit.
Oleh karena itu, penting untuk segera mengetahui
apakah seseorang terinfeksi COVID-19 atau tidak dengan
melakukan pemeriksaan melalui tes cepat ataupun
pemeriksaan RT-PCR berbasis molekuler. Setelahnya,
orang yang terinfeksi COVID-19 tanpa gejala wajib
melakukan isolasi mandiri agar tidak menularkan virus
kepada orang lain.
Oleh karena itu, isolasi mandiri menjadi sangat penting
meski seseorang menderita COVID-19 tanpa gejala.
Isolasi mandiri boleh dilakukan pada kondisi pasien
terkonfirmasi positif tanpa gejala dan gejala ringan. Akan
tetapi, jika pasien itu memiliki penyakit penyerta atau
komorbid, maka isolasi sebaiknya dilakukan di rumah
sakit atau tempat isolasi khusus dengan pengawasan.
Namun harus ada beberapa pertimbangan sebelum
seseorang boleh menjalani isolasi mandiri di rumah saat
terinfeksi COVID-19 yaitu ada tidaknya gejala dan beratringannya gejala, kesiapan dan ketersediaan tempat di
rumah untuk melakukan isolasi mandiri, kemampuan
anggota keluarga lain yang sehat untuk mengawasi,
daya dukung monitoring dari fasilitas kesehatan terdekat
untuk mengontrol kesehatan pasien, serta adanya respon
dan dukungan dari masyarakat sekitar rumah.
Kriteria kelayakan isolasi mandiri dilakukan berdasarkan
evaluasi dan pertimbangan dari beberapa pihak
berwenang. Isolasi mandiri sesuai dengan pedoman
dan protokol kesehatan perlu segera dilakukan jika
ada individu atau keluarga menunjukkan gejala
COVID-19. Jika pada masa isolasi mandiri gejala yang
dirasakan tampak serius, maka disarankan untuk segera
menghubungi rumah sakit agar segera mendapatkan
perawatan.
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Saya ingin
melahirkan
di kampung,
namun saya
hanya bermaksud
numpang
lahir. Apakah
tetap harus
pindah fasilitas
kesehatan
ke kampung
saya atau ada
kebijakan lain?
IG: @ineXXXX

JAWAB

Apabila peserta JKN-KIS membutuhkan pelayanan
kesehatan di luar Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) ia terdaftar, maka peserta yang bersangkutan
tetap dapat dilayani di FKTP terdekat dengan ketentuan 3
(tiga) kali kunjungan dalam 1 (satu) bulan. Dalam kondisi

gawat darurat, peserta dapat langsung mengunjungi
UGD rumah sakit terdekat (penting diketahui, yang
menentukan kondisi gawat darurat atau tidak tetap oleh
petugas medis rumah sakit).

Bisa tidak saya
daftar online dan
kartu BPJS-nya
langsung jadi?
Apakah bisa
langsung dipakai
begitu sudah
daftar?
IG: @eniiiXXXX

JAWAB

Tidak bisa. Sesuai kebijakan yang berlaku, peserta
JKN-KIS yang sudah mendaftar baru dapat melakukan
pembayaran iuran pertamanya paling cepat 14 hari
kalender dan paling lambat 30 hari kalender setelah
menerima virtual account. Kepesertaan JKN-KIS akan
mulai aktif setelah peserta membayar iuran pertamanya.
Untuk itu, kami menyarankan agar Anda dapat
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mendaftar menjadi peserta JKN-KIS dalam kesempatan
pertama selagi sehat. Selain untuk berjaga-jaga, Anda
juga telah menolong sesama karena iuran peserta yang
sehat digunakan untuk membantu peserta JKN-KIS
lainnya yang sakit.

