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CEO Message

“

Mempertahankan Opini WTM di Tengah
Akselerasi Perbaikan Mutu Pelayanan

Tak terasa sudah lebih dari satu tahun sejak kami
menerima estafet kemudi kapal besar BPJS Kesehatan.
Selama satu tahun itu pula, tak banyak waktu jeda
bagi kami untuk menyesuaikan diri. Beragam langkah
akselerasi kami lakukan demi menjaga kesinambungan
penyelenggaraan Program JKN-KIS, termasuk
mempertahankan dan meningkatkan prestasi serta
capaian yang telah diraih sebelumnya.
Kami patut bersyukur karena di bawah kepemimpinan
kami, pada tahun ini BPJS Kesehatan kembali
mempertahankan predikat Wajar Tanpa Modifikasi
(WTM) dari akuntan publik untuk laporan keuangan
tahun 2021. Predikat ini merupakan predikat kedelapan
berturut-turun sejak beroperasinya BPJS Kesehatan
pada tahun 2014 dan predikat ke-30 sejak era PT
Askes (Persero). Selain predikat WTM, BPJS Kesehatan
berhasil meraih penilaian Sangat Baik untuk hasil
pengukuran Good Governance dengan skor 92,83. Hal
ini menandakan bahwa pengelolaan Program JKN-KIS
telah sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan Tata
Kelola Yang Baik.
Tidak berhenti pada capaian predikat WTM dan skor
Good Governance yang Sangat Baik, berbagai upaya
senantiasa kami lakukan agar keberadaan Program
JKN-KIS dapat senantiasa dirasakan manfaatnya
oleh masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, kunci
penekanan kami adalah pada aspek engagement,
kolaborasi dan keterlibatan berbagai pemangku
kepentingan. Hal ini kami lakukan karena kami
menyadari bahwa Program JKN-KIS merupakan
program besar yang memerlukan dukungan dari
berbagai pihak. Untuk itu, kami menyelenggarakan
kegiatan BPJS Kesehatan Mendengar guna menjaring
aspirasi dari para pemangku kepentingan.
Selain meningkatkan engagement, berbagai terobosan
juga kami lakukan untuk meningkatkan kualitas layanan
yang juga menjadi salah satu fokus utama kami.
Terobosan dalam rangka peningkatan kualitas layanan
tersebut kami lakukan melalui layanan antrean online,
simplifikasi layanan hemofilia dan thalassemia mayor,
simplifikasi nomor layanan BPJS Kesehatan Care Center
1500400 menjadi 165 hingga Pelayanan Administrasi
melalui Whatsapp (PANDAWA).
Dari sisi peningkatan layanan kepada peserta di fasilitas
kesehatan, kami tak henti-hentinya menjalin sinergi
dengan faskes serta meningkatkan komitmen faskes
untuk senantiasa mengedepankan mutu layanan melalui
berbagai apresiasi yang kami berikan kepada FKTP.
Selain itu, pada tahun 2021, kami mulai menerapkan
kebijakan uang muka bagi klinik utama dan rumah
sakit serta kebijakan supply chain financing untuk
memperlancar arus kas keuangan faskes. Harapan kami,
dengan adanya kebijakan ini, faskes dapat lebih fokus

memberikan layanan terbaik bagi peserta JKN-KIS.
Selain peningkatan layanan di faskes, kami juga
melakukan peningkatan layanan terkait pembayaran
iuran juga senantiasa melalui pengembangan berbagai
kanal pembayaran bagi peserta PBPU.
Prestasi yang telah kami raih tentu tidak terlepas dari
kepemimpinan BPJS Kesehatan periode sebelumnya
yang telah berupaya dengan sangat maksimal sehingga
pada tahun 2021, kondisi keuangan DJS mulai membaik.
Tentu kami tidak hanya berpuas diri dengan capaian
prestasi yang telah kami raih. Lebih dari itu, tugas
kami ke depan tentu masih panjang. Rintangan yang
akan kami hadapi ke depan untuk menyelenggarakan
Program JKN-KIS tentu akan lebih menantang dan
memerlukan upaya extraordinary. Segala capaian yang
telah diraih justru menjadi cambuk bagi kami untuk
terus berbenah melalui beragam terobosan dan inovasi
serta tak lupa berkolaborasi dengan meningkatkan
keterlibatan para pemangku kepentingan.
Terima kasih kepada peserta, fasilitas kesehatan mitra
BPJS Kesehatan serta seluruh stakeholder yang tak
henti-hentinya mendukung dan berupaya mewujudkan
sinergi yang harmonis dalam penyelenggaraan Program
JKN-KIS. Semoga upaya dan niat baik kita dapat
mewujudkan tercapainya masyarakat Indonesia yang
sehat dan sejahtera melalui Program JKN-KIS.
Direktur Utama
Ali Ghufron Mukti
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BPJS Kesehatan di bawah kepemimpinan dan
manajemen baru berupaya keras menjaga
keberlanjutan Program JKN-KIS meski ditengah
badai pandemi Covid-19.

SALAM
REDAKSI
TOREHAN WTM DI TENGAH PANDEMI, BANGUN
ASA PERBAIKAN JKN
Pembaca setia Media Info BPJS Kesehatan
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Istilah generasi sandwich adalah suatu keadaan
di mana seseorang memiliki tanggung jawab
yang ganda untuk menghidupi dua generasi
sekaligus.

Di tengah berbagai tantangan, ditambah situasi
pandemi Covid-19 yang melanda bangsa Indonesia,
komitmen bersama baik itu Pemerintah, mitra
kerja, peserta dan masyarakat untuk menjaga
keberlangsungan program JKN-KIS patut diapresiasi.
Salah satu bukti makin kokohnya pengelolaan program
ini diejawantahkan melalui catatan kinerja pengelolaan
program dan pengelolaan keuangan yang mendapat
mendapatkan Predikat Wajar Tanpa Modifikasian (WTM)
dari Kantor Akuntan Publik di tahun 2021. Predikat
ini belum tergoyahkan atau secara berturut-turut
disandang sejak diimplementasikan Program JKN-KIS.
Tahun 2021, BPJS Kesehatan juga terus mengunci cara
bekerja melalui aspek engagement, kolaborasi dan
keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini
dilakukan karena BPJS Kesehatan m enyadari bahwa
Program JKN-KIS merupakan program besar yang
memerlukan dukungan dari berbagai pihak.
Diharapkan modal tersebut harus terus menjadi
penyemangat kita untuk terus mengupayakan
keberlangsungan Program JKN-KIS di tahun-tahun ke
depan, agar tetap kehadirannya dirasakan bermanfaat
bagi segenap warga negara. Terlebih badai pandemi
yang sedang melanda dunia, kehadiran program ini
akan semakin dibutuhkan.

TEKNO

28

Investasi dengan berbagai instrumen kini
mulai dilirik banyak orang orang, terutama
anak muda. Banyak yang mulai sadar akan
pentingnya investasi untuk masa depan.

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.

Redaksi

PENGARAH Ali Ghufron Mukti PENANGGUNG JAWAB Andi Afdal PEMIMPIN UMUM Arief Syaefuddin PEMIMPIN REDAKSI M.Iqbal Anas Ma’ruf
SEKRETARIAT Rini Rahmitasari Ni Kadek Manipuspaka Devi REDAKTUR Johana Widianti Utami Asyraf Mursalina Dwi Asmariyanti Subkhan Adrielona J. Magdalena
Siregar Rahmat Asri Ritonga Juliana Ramdhani Angela Dian Ratnasari Darusman Thohir EDITOR Arif Budiman Diah Ismawardani Ranggi Larissa Izzati Al Hafiz DISTRIBUSI &
PERCETAKAN KGS. Hamdani Agung Priyono Rifky Firmansyah Raden Paramita Suciani Elmira Dwi Berty Amin Rahman Hardi Siswanto Aditya Yoma PENGEMBANGAN
Akhmad Tasyrifan Didik Dharmadi Anastasya Margaret Mohamad Irfan

BULETIN DITERBITKAN OLEH BPJS KESEHATAN :
Jln. Letjen Suprapto PO BOX 1391/JKT Jakarta Pusat Tlp. (021) 4246063,
Fax. (021) 4212940
EDisi 108/media INFO BPJS KESEHATAN

5

KILAS &PERISTIWA

“

Dirut BPJS Kesehatan Rilis Buku Baru, Bahas Strategi Jitu
Angkat Program JKN-KIS

Jakarta – Program JKN-KIS bukan hanya merupakan
sebuah jaminan perlindungan kesehatan, namun juga
merupakan program andalan yang komprehensif
dalam menjamin akses masyarakat terhadap
kesehatan perorangan, baik yang bersifat promotif
(mempromosikan kesehatan), preventif (mencegah
jatuh sakit), kuratif (pengobatan bagi yang sakit),
dan rehabilitatif (rehabilitasi dan pemulihan setelah
mendapatkan pengobatan yang memadai). Hal tersebut
diungkapkan Direktur BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti
dalam bukunya yang berjudul “Menyulam Program
Jaminan Kesehatan Nasional Menjadi Andalan dan
Kebanggaan Bangsa Indonesia”.
“Terima kasih kepada Presiden RI, Joko Widodo;
Komisi IX DPR RI, para tokoh, pemangku kepentingan,
advokator, ilmuwan, organisasi profesi, aktivis serta
penggerak jaminan kesehatan yang turut berkontribusi
membangun dan mengembangkan sistem jaminan
kesehatan nasional ini. Hasilnya, Program JKN-KIS
tidak saja memberikan dampak terhadap pengentasan
kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, mengurangi
biaya out of pocket, serta meningkatkan pemanfaatan
pelayanan kesehatan, literasi, dan derajat kesehatan,
tetapi juga berdampak
terhadap pertumbuhan
ekonomi,” kata Ghufron
dalam acara peluncuran dan
bedah buku tersebut, Selasa
(17/05).

yang baik di mata pemangku kepentingan maupun
masyarakat luas.
Ghufron juga menjabarkan strategi untuk memperluas
kepesertaan JKN-KIS, mencapai Universal Health
Coverage (UHC), meningkatkan mutu pelayanan, serta
menjaga sustainabilitas Program JKN-KIS. Sejumlah
topik hangat seperti rencana implementasi paket
manfaat berbasis Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK)
dan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) juga diulas Ghufron
secara khusus.
Buku “Menyulam Program Jaminan Kesehatan
Nasional Menjadi Andalan dan Kebanggaan Bangsa
Indonesia” merupakan buah karya pertama yang ditulis
Ghufron selagi menjabat sebagai Direktur Utama
BPJS Kesehatan. Ghufron berharap, buku tersebut
bisa menjadi legacy yang merefleksikan sejauh mana
Indonesia telah melangkah demi mewujudkan jaminan
kesehatan yang berkualitas bagi penduduknya. Ia
juga berharap, buku tersebut mampu memberikan
manfaat terhadap upaya pengembangan maupun
penyempurnaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
dan Program JKN-KIS.

Dalam buku tersebut,
Ghufron menjabarkan
pandangan pribadinya
mengenai seluk beluk
Program JKN-KIS, mulai dari
pondasi pemahaman awal
seperti konsep dasar Program
JKN-KIS yang berbeda
dengan asuransi kesehatan
komersial, kelembagaan,
tata kelola hubungan antar
lembaga, regulasi, kolaborasi
antarinstansi hingga upaya
membangun persepsi

Acara tersebut menghadirkan berbagai pembicara ternama seperti Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melkiades Laka
Lena; Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Abdul Kadir; Menteri Riset dan Teknologi
RI Periode 2019-2021, Bambang Permadi Soemantri Brojonegoro; Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian
Keuangan RI, Made Arya Wijaya; Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional sekaligus Staf Ahli Kementerian Keuangan
RI, Suminto; Anggota DJSN, Muttaqien; Senior Health Specialist of World Bank, Somil Nagmal; akademisi dan pakar
jaminan kesehatan, Fachmi Idris; Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar; serta Ketua Pengurus Harian
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi.
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“

Pengelolaan Arsip BPJS
Kesehatan Dianugerahi
Predikat “Memuaskan”
Oleh ANRI

Pekanbaru – Pengelolaan Arsip BPJS Kesehatan
sukses mendapatkan predikat “Memuaskan”
pada Anugerah Pengawasan Kearsipan Tahun
2022 oleh Arsip Nasional Republik Indonesia
(ANRI) kategori Lembaga Tinggi Negara,
Lembaga Setingkat Kementerian dan Lembaga
Non Struktural. Penghargaan tersebut langsung
diberikan oleh Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo kepada
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti
di Pekanbaru, Rabu (18/05).
Penghargaan kearsipan tersebut diberikan
berdasarkan kesesuaian antara penerapan
standar kearsipan di lingkungan pencipta
arsip di tingkat pusat maupun daerah dengan
peraturan perundang-undangan di bidang
kearsipan. Gelaran penghargaan tersebut
diikuti oleh 34 Kementerian, 31 Lembaga Tinggi
Negara, Lembaga setingkat Kementerian,
Lembaga Non Struktural dan 26 Lembaga
Pemerintah Non Kementerian.

“BPJS Kesehatan senantiasa berupaya
untuk menciptakan iklim dan tata kelola
organisasi yang baik, salah satunya dengan
menerapkan kebijakan kearsipan yang telah
sesuai standar. Selain itu, BPJS Kesehatan
telah menciptakan pengelolaan arsip yang
dinamis untuk digunakan dan pemeliharaan
arsip serta mulai memanfaatkan teknologi
informasi dengan menghadirkan Arsip
Digital,” kata Ghufron.
Pada kesempatan tersebut, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia,
Tjahjo Kumolo mengungkapkan keberadaan
arsip menjadi alat bukti kinerja kelembagaan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam pengelolaan arsip yang baik, Tjahjo
menyebut dibutuhkan sumber daya manusia
yang berkualitas untuk memberikan standar
kearsipan yang baik.
“Untuk itu, kami mendorong kepada ANRI
melalui upaya reformasi untuk melakukan
peningkatan sumber daya manusia di
bidang kearsipan. ANRI sebagai suatu
lembaga kearsipan nasional harus mampu
menjamin serta mampu menciptakan
sumber daya manusia kearsipan yang
berkualitas, berkarakter dan mampu
menyusun standar arsip yang berstandar
nasional,” kata Tjahjo.
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FOKUS

P

andemi COVID-19 tak menghalangi
BPJS Kesehatan untuk melakukan
yang terbaik bagi penyelenggaraan
Program JKN-KIS. Malahan, tahun
2021 menjadi start point bagi BPJS Kesehatan
untuk meramu strategi jitu di bawah formasi
kepemimpinan baru.
Jajaran Direksi BPJS Kesehatan periode
2021-2026 membuat berbagai terobosan
yang tujuannya tidak hanya untuk menjaga
keberlanjutan JKN-KIS, tetapi juga
memastikan kualitasnya terus meningkat
dan berkembang. Kerja keras itu dibuktikan
dengan banyaknya capaian dan prestasi yang
diraih sepanjang tahun 2021.
Tentunya berbagai capaian di tengah
pandemi COVID-19 ini tidak didapat tanpa
kerja keras. Di bawah kepemimpinan yang
baru, BPJS Kesehatan membuat gebrakan
untuk mengoptimalkan penyelenggaraan
JKN-KIS. Salah satunya mencanangkan
Program BPJS Kesehatan Mendengar,
yakni sebuah wadah untuk memperkuat
engagement dengan semua stakeholder
JKN-KIS. Dari aspirasi stakeholder tersebut,
disusunlah rencana strategis dengan 5 (lima)
fokus utama BPJS Kesehatan tahun 2021 yang
meliputi peningkatan mutu layanan, kolekting
iuran, strategic purchasing, peningkatan
kapabilitas badan, dan kontribusi dalam
penanganan COVID-19.
Sejumlah terobosan dibuat untuk mencapai
fokus utama tersebut. Dari aspek
peningkatan mutu layanan, misalnya, BPJS
Kesehatan optimalkan antrean online. Hingga
Desember 2021, sistem antrean online
yang terkoneksi dengan Mobile JKN sudah
mencapai 21.066 Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) dan 1.433 Rumah Sakit (RS).
Tak hanya itu, BPJS Kesehatan juga
melakukan simplifikasi layanan bagi
pasien thalassemia mayor dan hemofilia
yang menjalani terapi rutin di RS. Nomor

Satu tahun di bawah manajemen baru BPJS Kesehatan berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Modifikasi
(WTM) untuk laporan keuangan tahun 2021 dari akuntan publik. Ini merupakan predikati WTM kedelapan secara
berturut-turut yang diraih sejak BPJS Kesehatan beroperasi tahun 2014, dan predikat ke-30 sejak PT Askes (Persero).
Hal ini menandakan bahwa posisi keuangan BPJS Kesehatan per tanggal 31 Desember 2021 serta kinerja keuangan dan
arus kas sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia sesuai dengan audit dari Kantor Akuntan Publik Doli
Bambang Sulistiyanto Dadang & Ali (DBSD&A) (anggota dari BKR Internasional). Tak hanya itu, BPJS Kesehatan juga
mendulang penghargaan di tingkat nasional maupun internasional sepanjang 2021.
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“

Manajemen Baru Berhasil Pertahankan WTM 2021
Mendulang Prestasi di Tengah Pandemi

BPJS Kesehatan Care Center 1500 400 pun diubah
menjadi 165 agar lebih mudah diingat peserta yang
membutuhkan informasi atau hendak melakukan
pengaduan. Adapula Pelayanan Administrasi melalui
Whatsapp (PANDAWA), yang merupakan salah satu
kanal digital BPJS Kesehatan dimana pemanfaatannya
mengalami peningkatan pesat mencapai 4,3 juta
pemanfaatan sampai dengan 31 Desember 2021.
Untuk memperluas dan meningkatkan akurasi data
kepesertaan, sepanjang tahun 2021 BPJS Kesehatan
memperkuat sinergi dengan Direktorat Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pertahanan, BP
Jamsostek, Kementerian Koperasi dan UKM, Kepolisian
Negara RI, pemerintah daerah hingga universitas.
“Kami juga secara aktif melibatkan partisipasi
masyarakat dan badan usaha untuk berkontribusi
mendukung JKN-KIS melalui kegiatan temu pelanggan
badan usaha, kompetisi hackathon, dan peluncuran
Jurnal JKN,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali
Ghufron Mukti.
Peningkatan mutu pelayanan kesehatan juga digenjot
BPJS melalui penguatan jalinan sinergi dengan
faskes milik pemerintah maupun swasta, termasuk
memberikan apresiasi bagi sejumlah FKTP dan RS yang
paling berkomitmen mengedepankan mutu pelayanan
bagi peserta.
Dari aspek kolekting iuran, BPJS Kesehatan mencatat
total penerimaan iuran hingga 31 Desember 2021
sebesar Rp143,3 triliun, lebih besar dari yang
ditargetkan. Penerimaan iuran tiap tahunnya cenderung
meningkat. Di tahun 2020 total penerimaan iuran
sebesar Rp139,8 triliun. Penerimaan iuran terbesar
hingga akhir tahun 2021 berasal dari segmen peserta
PBI sebesar Rp47,1 triliun, baru disusul peserta PPU
badan usaha Rp35,1 triliun, PPU pemerintah Rp25,4
triliun, penduduk yang didaftarkan pemda Rp17,5
triliun, peserta mandiri atau PBPU Rp15,9 triliun dan BP
Rp2,0 triliun.
Guna meningkatkan kolektibilitas iuran, BPJS Kesehatan
mengembangkan banyak kanal pembayaran untuk
memudahkan peserta membayar iuran rutin. Kanal
pembayaran kini berada di 696.569 titik. BPJS Kesehatan
menggandeng Bank Nagari, DOKU, dan PT Pegadaian
untuk memaksimalkan penerimaan iuran dari peserta
JKN-KIS, khususnya segmen mandiri. BPJS Kesehatan
menciptakan Aplikasi Rekonsiliasi Iuran Pemda (ARIP)
untuk menghitung iuran dan rekonsiliasi penerimaan
iuran segmen PPU.

BPJS Kesehatan juga membuka Kelas Konsultasi
Implementasi Perpres (KKIP) Nomor 75/2019 dan
Perpres Nomor 64/2020 sebagai wadah konsultasi,
monitoring, dan evaluasi bersama kementerian/
lembaga untuk mengoptimalkan upaya kolekting
iuran. BPJS Kesehatan siap mengimplementasikan
Program Rencana Pembayaran Iuran Bertahap (REHAB)
pada tahun 2022 untuk memudahkan peserta mandiri
melunasi tunggakan iurannya. BPJS Kesehatan juga
mengoptimalkan program donasi dan crowdfunding.
Dari aspek strategic purchasing, hingga 31 Desember
2021, pemanfaatan pelayanan kesehatan untuk rawat
jalan tingkat pertama tercatat sebanyak 152.066.393
(kunjungan sakit), rawat jalan tingkat lanjutan mencapai
72.764.716, dan rawat inap tingkat lanjutan sebanyak
8.231.562 kasus. BPJS Kesehatan telah mengeluarkan
dana Rp 90,3 triliun untuk membiayai pelayanan
tersebut.

Uang Muka
Tahun 2021 BPJS Kesehatan mulai menerapkan
mekanisme pemberian uang muka pelayanan
kesehatan kepada rumah sakit dan klinik utama untuk
memperlancar arus kas keuangan fasilitas kesehatan,
sehingga diharapkan mereka bisa fokus memberikan
pelayanan terbaik kepada peserta. Besaran uang
muka tersebut disesuaikan dengan capaian indikator
kepatuhan faskes. Jadi, tidak ada lagi gagal bayar rumah
sakit. Tercatat sebanyak 253 faskes menerima uang
muka dengan total dana Rp640 miliar lebih di tahun
2021.
“Pertama kali dalam BPJS Kesehatan kita
implementasikan uang muka kepada Fasilitas Kesehatan
Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) atau rumah sakit
EDisi 108/media INFO BPJS KESEHATAN
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kemudian kita nilai kinerjanya. Kalau rumah sakit berikan
layanan lebih baik, kami berikan uang muka lebih besar.
Karena kalau kinerjanya bagus, harapan kami peserta
juga lebih puas. Jadi rumah sakit senang, peserta
dilayani semakin baik, dan ini bisa kita lihat dari tingkat
kepuasan yang semakin tinggi,” kata Ali Ghufron.
Tidak berhenti di situ, BPJS Kesehatan juga
menggandeng sejumlah pihak perbankan dalam
menyediakan layanan supply infrastructure financing
untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana
FKTP. BPJS Kesehatan juga mengoptimalkan
pemanfaatan fingerprint untuk penerbitan e-SEP,
validasi klaim rumah sakit secara digital melalui
e-VEDIKA, dan memperketat upaya pencegahan fraud
di faskes. Mengujicobakan pembayaran global budget
di 70 rumah sakit di 13 kabupaten/kota, melakukan
pertemuan nasional dengan tim kendali mutu dan
kendali biaya, dan menguatkan kapabilitas verifikator
demi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
dalam pengelolaan JKN-KIS.

Keuangan DJS yang semakin sehat dipengaruhi
sejumlah hal, seperti utilisasi JKN-KIS yang menurun
akibat COVID-19, kenaikan tarif iuran peserta, dan
berbagai upaya manajemen BPJS Kesehatan untuk
mengendalikan pelayanan yang tidak perlu serta
pengembangan keuangan. Menurunnya utilitas
berdampak pada biaya pelayanan kesehatan yang
juga berkurang, yaitu sebesar Rp90,3 triliun atau hanya
capai 79,69% dari RKAT tahun 2021 sebesar Rp113,3
triliun. Realisasi pembiayaan di tahun 2021 lebih rendah
dibanding tahun sebelumnya. Di tahun 2020, misalnya,
beban pembiayaan pelayanan sebesar Rp95,5 trilun, dan
Rp108,4 triliun pada tahun 2019.

Berbagai upaya tersebut dilakukan BPJS Kesehatan
untuk menjaga sustainabilitas atau keberlanjutan JKNKIS, terutama dari sisi finansial. Setelah defisit selama
beberapa tahun, akhirnya di 2021 kondisi dana jaminan
sosial (DJS) dinyatakan positif. BPJS Kesehatan mencatat
aset netto hingga akhir tahun 2021 sebesar Rp38,7
triliun. Posisi aset netto ini masuk dalam kategori sehat
dan mampu memenuhi 4,87 bulan estimasi pembayaran
klaim ke depan.

Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen
Risiko BPJS Kesehatan, Mahlil Ruby mengatakan
bahwa di usianya yang tidak lagi balita, JKN-KIS
telah mencakup 235,7 juta atau sekitar 86% dari total
penduduk per Januari 2022. Masih ada sekitar 34 juta
lebih orang yang belum terkaver jaminan kesehatan.
BPJS Kesehatan terus melakukan berbagai upaya
untuk mencakup seluruh penduduk yang berjumlah
270 juta jiwa atau minimal 98% penduduk. Ini jadi
tantangan bagi manajemen baru BPJS Kesehatan untuk
meningkatkan kepesertaan tersebut. Selain itu, dari
235,7 juta peserta tersebut tidak semuanya aktif. Mereka
yang sudah terdaftar tapi nonaktif ini perlu diaktifkan
kembali.

“Kita berterima kasih kepada pimpinan BPJS Kesehatan
yang dulu, yang sudah berusaha keras sehingga di akhir
tahun 2020 memasuki awal tahun 2021 kelihatannya
kondisi keuangan DJS mulai positif. Tapi karena kita

Di usia 8 tahun per 1 Januari 2022, JKN-KIS semakin
banyak dirasakan manfaatnya. Sebanyak 1,5 miliar
kunjungan ke faskes menggunakan layanan JKNKIS. Program ini juga telah berkontribusi mencegah

Keberlanjutan
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masih harus bayar utang ke rumah sakit sehingga tetap
defisit. Itu akhir 2020, tapi kemudian di tahun 2021
pertama kalinya keuangan DJS mulai positif,” kata Ali
Ghufron.
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kemiskinan, meningkatkan lapangan pekerjaan dan
peningkatan jumlah faskes. Melihat besarnya kontribusi
tersebut, maka keberlanjutan JKN-KIS harus dijaga
dengan berbagai upaya terutama dari sisi finansial
agar terus memberikan pelayanan optimal kepada
masyarakat.
“Di dalam manajemen baru, kita membuat suatu
perubahan yaitu lebih banyak berkolaborasi dengan
seluruh komponen. Karena untuk mencapai sesuatu
yang besar itu tidak mungkin kita sendiri, kita butuh
dukungan semua pihak,” ujar Mahlil Ruby.
Di tahun 2022 masih banyak tantangan yang mesti
diperbaiki terutama terkait mutu, akses, ekuitas, dan
perlindungan finansial. Di satu sisi tarif belum naik,
sementara sisi lain juga perlu menjaga kesehatan
keuangan DJS agar tiap faskes tidak mengalami
gangguan cash flow sebagaimana terjadi pada enam
tahun lalu. Perlu diupayakan bagaimana tarif dinaikkan,
tapi faskes juga bisa dibayarkan dengan tepat waktu
sehingga pelayanan kepada peserta tidak terganggu.
Menurut Mahlil, dengan terbitnya Inpres 1 Tahun 2022
tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN yang
melibatkan seluruh kementerian/lembaga dan pemda
justru jadi start point bagi BPJS Kesehatan untuk
mencapai penyelenggaraan JKN-KIS yang lebih baik ke
depan.
Atas segala upaya yang dilakukan di tahun 2021,
kualitas layanan kepada peserta JKN-KIS juga terus
mengalami peningkatan. Begitupula dengan hasil
pengukuran Good Governance BPJS Kesehatan
memperoleh penilaian Sangat Baik (yang merupakan
predikat tertinggi, yaitu > 85), dengan capaian skor
aktual yaitu 92,83 dari skor maksimal 100.

Keuangan

Keuangan Kemenkeu yang juga Anggota DJSN,
Suminto, mengapresiasi kepemimpinan baru BPJS
Kesehatan dalam hal membangun hubungan
kelembagaan yang sangat baik saat ini. Karena dengan
hubungan kelembagaan yang baik, BPJS Kesehatan
mampu menemukan skema skema kebijakan dan
operasional yang lebih optimal.
“Ketika BPJS Kesehatan tidak mampu membangun
hubungan kelembagaan yang baik maka akan
sulit untuk mendapatkan skema skema kebijakan
maupun operasional yang optimal. Karena dalam
penyelenggaraan JKN-KIS baik terkait kepesertaan
maupun pelayanan, BPJS Kesehatan tidak bisa membuat
keputusan sendiri. Semua itu merupakan skema
kebijakan dan operasional yang melibatkan banyak
kementerian/lembaga bahkan legislatif,” kata Suminto.
Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia,
Tulus Abadi, menyoroti kinerja BPJS Kesehatan dari
aspek literasi kepada peserta. Masih rendahnya literasi
membuat loyalitas peserta terhadap JKN-KIS sendiri
juga kurang. Nyatanya sampai saat ini pun masih
muncul pertanyaan dan keraguan terhadap manfaat
JKN-KIS. Menjadi tugas BPJS Kesehatan dan DJSN
bagaimana meningkatkan literasi kepada masyarakat
tentang JKN-KIS, dan memahamkan mereka terkait
manfaat asuransi sosial. Karena tak dipungkiri masih
banyak masyarakat yang tidak paham pentingnya
memiliki asuransi kesehatan, dan ini menyebabkan
mereka belum mau menjadi peserta.
Tulus juga meminta BPJS Kesehatan agar mewajibkan
seluruh faskes menerapkan digitalisasi dalam pelayanan.
Di era serba digital ini harus dioptimalkan BPJS
Kesehatan untuk mewujudkan transparansi pelayanan
dari mitra BPJS Kesehatan. Ini untuk mengurangi
prasangka-prasangka terhadap pelayanan, seperti
peserta sering ditolak RS, dan keluhan antrian karena
belum optimalnya layanan digital di faskes.

Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kemenkeu, Made
Arya Wijaya, menyoroti soal kondisi keuangan DJS.
Memang saat ini kondisi keuangan DJS dilaporkan
membaik, tapi tidak menutup kemungkin jika ke depan
defisit kembali dialami BPJS Kesehatan. Bagaimana
mengatasi defisit tersebut, salah satunya dengan
melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya.
“Kendali mutu dan kendali biaya ini sangat penting.
Kendali mutu itu bagaimana kita menjaga agar layanan
kesehatan kepada masyarakat tetap bisa dijaga, dan
kendali biaya bagaimana sisi efisiensinya. Dulunya ini
jadi prioritas utama ketika menerapkan desain kebijakan
guna mengatasi defisit BPJS yang cukup dalam,” kata
Made Arya.
BPJS Kesehatan, menurut Made, sebagai penyelenggara
JKN-KIS bisa menempatkan diri sebagai strategic
purchaser, yang punya bargaining power kuat. Dengan
posisi BPJS Kesehatan sebagai demand side atau sisi
permintaan dalam ekosistem JKN-KIS, BPJS Kesehatan
sudah seharusnya punya bargaining kuat.
Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal
EDisi 108/media INFO BPJS KESEHATAN
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BINCANG

Kinerja BPJS Kesehatan
“ Apresiasi
Di Bawah Kepemimpinan Baru
Wakil Ketua Komisi IX DPR
Emanuel Melkiades Laka Lena

BPJS Kesehatan di bawah kepemimpinan dan manajemen baru berupaya keras menjaga
keberlanjutan Program JKN-KIS meski ditengah badai pandemi Covid-19. Satu tahun lebih
kinerjanya, BPJS Kesehatan yang dinahkodai Ali Ghufron Mukti berhasil dengan sejumlah capaian.
Salah satunya adalah indeks kepuasan peserta yang secara nasional mengalami peningkatan.
Masih banyak lagi capain kinerja BPJS Kesehatan di tahun 2021, termasuk predikat wajar tanpa
modifikasi (WTM) yang berhasil dipertahankan, dan sejumlah terobosan yang dibuat.
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Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades
Laka Lena mengapresiasi kinerja BPJS Kesehatan yang
berhasil menjaga keberlanjutan JKN-KIS hingga saat
ini. Ia menilai di era kepemimpinan yang baru, BPJS
Kesehatan lebih membuka diri untuk berkomunikasi
dengan stakeholders dari berbagai bidang. Pandangan
Pak Melkiades tersebut dirangkum Media Info BPJS
Kesehatan dalam rubrik “Bincang” kali ini.

tapi bagaimana tingkat kolektibilitas, bagaimana
kepatuhan peserta bayar iuran rutin, dan juga kendali
mutu serta kendali biaya di pelayanan. Perluasan
kepesertaan itu lebih mudah, tapi soal optimalkan
layanan yang sesuai kebutuhan dasar itu yang memang
sulit. Karena BPJS Kesehatan sendiri punya keterbatasan,
tanpa kendali mutu dan kendali biaya di layanan maka
pasti akan jebol pembiayaannya.

Bagaimana pendapat Bapak tentang kinerja BPJS
Kesehatan dalam menyelenggarakan Program JKNKIS dibawah kepemimpinan yang baru ?

Karena itulah sekarang ini sedang disusun KDK
dan KRIS. Pola ini perlu dilakukan sehingga seluruh
pelayanan JKN yang dilakukan oleh faskes yang
bekerja sama BPJS Kesehatan itu sama. Saya rasa
KDK dan KRIS ini baik sebagai upaya untuk menjamin
keberlangsungan JKN terutama dari sisi pendanaan.
Karena asuransi swasta saja yang iurannya berlipat
ganda dari JKN tidak mudah untuk mengatur
pesertanya. Meski mahal, tapi lebih sulit jadi peserta
asuransi swasta dan tidak semua penyakit dijamin. Ini
bedanya JKN dengan asuransi swasta. Di luar KDK dan
KRIS, mungkin bisa dikembangkan atau dioptimalkan
pola lain, misalnya iur biaya atau koordinasi biaya
manfaat atau coordination of benefits (CoB).

Kami melihat BPJS Kesehatan di bawah kepemimpinan
Ali Ghufron dan manajemen baru lebih terbuka untuk
berkomunikasi dengan stakeholder dari berbagai pihak
baik di DRP, jajaran pemerintahan pusat, level daerah,
swasta, bahkan perguruan tinggi. Kita bisa lihat ketika
ada Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi
Pelaksanaan JKN, itu segera dieksekusi dengan baik
oleh Ali Ghufron dan tim, sehingga saat ini kita lihat
bahwa akan ada banyak peserta baru yang masuk
dalam kepesertaan JKN-KIS, sehingga kita berharap
BPJS Kesehatan lebih mengoptimalkan pelayanannya
kepada masyarakat yang sudah masuk jadi peserta.
Demikian pula dari aspek layanan, kita lihat dari
program Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan Kelas
Rawat Inap Standar (KRIS) tampaknya menjadi bagian
yang juga dioptimalkan oleh BPJSK melalui keputusan
dari otoritas di atasnya yaitu Kemenkes, dan terutama
DJSN. Kemudian terkait pembiayaan, sejak era Pak
Fachmi Idris memang alternatif pembiayaan terus
dilakukan untuk membuat kontinyuitas dari program
ini juga bertahan jangka panjang. Jadi, kami melihat
bahwa merespon Inpres 1 tahun 2022, pak Ali Ghufron
dan jajaran sampai ke daerah sudah optimal untuk
memperluas kepesertaan, mengoptimalkan pelayanan,
dan memastikan bahwa sumber-sumber pembiayaan
yang baik untuk pelaksanaan JKN-KIS ini dioptimalkan.

Bagaimana dengan upaya menjamin keberlanjutan
JKN-KIS ke depan terutama dari sisi pembiayaan ?
Memang untuk keberlanjutan program, misalnya tidak
hanya bagaimana memperluas cakupan kepesertaan

Menurut Pak Melki, apa yang masih perlu dibenahi
dari penyelenggaraan JKN-KIS ?
Yang jadi pekerjaan rumah kita sekarang adalah
bagaimana meletakan prinsip equity atau keadilan
dalam layanan JKN. Bappenas dan World Bank sudah
mengatakan bahwa equity dalam pelayanan kesehatan
harus ada pada aspek persamaan pemanfaatan,
distribusi berdasarkan kebutuhan, persamaan akses
dan persamaan outcome kesehatan. Catatan kami,
ini memang masih persoalan. Akses layanan dan
ketersediaan SDM kesehatan berkualitas antara wilayah
lain dengan wilayah timur Indonesia itu ketimpangannya
tinggi. Nah, bagaimana membuat keadilan dalam akses
dan distribusi ini yang harus kita pikirkan bersama. Saya
sering keliling Indonesia timur, saya berharap ini jadi
perhatian bersama. Misalnya Papua, kalau bicara soal
integrasi Papua, penyelesaian militer tidak pernah akan
selesai. Tapi penyelesaian dalam aspek kesejahteraan
dan kemanusiaan bisa membuat Papua integrasi
ke Indonesia itu total. Salah satu instrumen adalah
pendekatan kesehatan, khususnya JKN-KIS ini.
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BENEFIT

Lebih Dalam
“ Memahami
Kelas Perawatan Program JKN

Setiap penduduk Indonesia diwajibkan
untuk ikut serta dalam Program
Jaminan Kesehatan Nasional yang
diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
Hal tersebut tertuang dalam Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2018
tentang Jaminan Kesehatan yang juga
merupakan amanat dari UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Ikut serta yang dimaksud dalam
Program Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) adalah dengan cara mendaftar
atau didaftarkan sebagai peserta BPJS
Kesehatan.
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S

etiap pekerja penerima upah wajib didaftarkan
sebagai peserta Program JKN oleh pemberi
kerjanya. Setiap masyarakat miskin wajib
didaftarkan oleh negara sebagai peserta
Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam Program JKN yang
iurannya ditanggung oleh pemerintah. Sementara bagi
pekerja bukan penerima upah atau bukan pekerja wajib
mendaftarkan diri sebagai peserta JKN.
Dalam kepesertaan Program JKN terdapat tiga opsi
kelas rawat yang bisa dipilih oleh peserta segmen
Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan
Pekerja (BP) bisa memilih kelas rawat kepesertaan
sesuai dengan kemampuan membayar iuran dan
akan memengaruhi fasilitas rawat inap saat menjalani
perawatan di fasilitas kesehatan tingkat lanjut atau
rumah sakit, serta memengaruhi besaran iuran yang
dibayarkan setiap bulannya.

Tiga opsi tersebut adalah peserta dengan ruang
perawatan Kelas III, Kelas II, dan Kelas I. Berdasarkan
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan, besaran iuran untuk Kelas III adalah
Rp35.000, kelas II Rp100.000, dan kelas I Rp150.000.
Sementara untuk segmen Pekerja Penerima Upah (PPU),
pemilihan kelas rawat disesuaikan dengan besaran gaji
atau upah bagi karyawan swasta dan bagi Aparatur Sipil
Negara (ASN)/TNI/Polri disesuaikan dengan tingkat
golongan.
Perlu ditekankan bahwa perbedaan kelas rawat tersebut
hanya berpengaruh pada fasilitas yang didapat di
rumah sakit saat menjalani rawat inap. Perbedaan kelas
rawat tidak membedakan jaminan pelayanan kesehatan
yang didapat bagi setiap peserta JKN. Semua peserta
mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang sama
sesuai dengan indikasi medis.

Hak Kelas
Hak kelas didapatkan oleh setiap peserta Program JKN
sesuai dengan kelas rawat yang terdaftar dalam status
kepesertaan peserta, yaitu Kelas I, Kelas II, dan Kelas III.
Secara umum, pembeda fasilitas BPJS Kesehatan dari
kelas I hingga kelas III hanya ruang perawatan saat
menginap di rumah sakit. Sedangkan untuk pelayanan
kesehatan atau layanan medis seperti obat-obatan,
pelayanan kesehatan rawat jalan, atau jenis penyakit
yang ditanggung, semua peserta memperoleh fasilitas
yang sama, yakni sama-sama mendapatkan jaminan
oleh BPJS Kesehatan alias gratis.
Perbedaan ruang perawatan antara kelas III, kelas II,
dan kelas I adalah jumlah luas area bed per pasien
yang dirawat dalam satu ruangan yang jika dikonversi
menjadi jumlah pasien maka ruang perawatan kelas III
bisa disi oleh empat sampai enam orang pasien atau
lebih dalam satu ruangan, ruang rawat kelas II diisi oleh
tiga hingga lima orang pasien dalam satu kamar yang
sama, dan ruang perawatan kelas I diisi oleh dua hingga
empat pasien, tapi semua tergantung luas ruangan yang
dimiliki oleh rumah sakit.
Perbedaan lain yang didapatkan dari perbedaan kelas
tersebut adalah hak untuk peningkatan kelas layanan
rawat inap. Untuk peserta kelas I bisa meningkatkan
kelas pelayanan rawat inap menjadi kelas VIP dengan
perhitungan tambahan biaya lebih lanjut, peserta kelas
II hanya bisa meningkatkan kelas pelayanan menjadi
kelas I, dan peserta kelas III hanya bisa meningkatkan
kelas pelayanan menjadi kelas II.
Bagi peserta PBI yang iurannya dibayarkan oleh
pemerintah termasuk dalam perawatan kelas III.
Peserta PBI tidak bisa meningkatkan kelas pelayanan
yang didapatkan menjadi kelas II. Apabila peserta PBI
meningkatkan kelas pelayanan rawat inap tersebut,
maka gugur haknya sebagai peserta yang iurannya
dibayarkan oleh pemerintah.

Bagaimana Jika Peserta Menginginkan Kenaikan
Kelas Perawatan?
Dalam hal peserta menginginkan kelas perawatan yang
lebih tinggi dari haknya maka berlaku ketentuan
sebagai berikut:
Peserta bukan PBI, hanya dapat meningkatkan kelas
perawatannya satu tingkat lebih tinggi dari kelas yang
menjadi hak peserta dan membayar sendiri seluruh
selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan
dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan
kelas perawatan atau melalui asuransi kesehatan
tambahan.
Peserta diharuskan mengikuti prosedur sesuai
ketentuan yang berlaku. Peserta juga harus membayar
tambahan biaya, dengan perhitungan sebagai berikut:
1. Untuk peningkatan kelas pelayanan rawat inap
dari kelas perawatan III ke kelas II, dan dari kelas
perawatan II ke kelas I, membayar selisih biaya antara
Tarif INA-CBG pada kelas rawat inap lebih tinggi yang
dipilih dengan Tarif INA-CBG pada kelas rawat inap
yang sesuai dengan hak peserta. Contoh perhitungan
tarif tersebut sebagai berikut:
Pasien A (hak kelas rawat di kelas II) dirawat inap di
kelas I.
Tarif INA-CBG kelas I = Rp5.000.000,Tarif INA-CBG kelas II = Rp4.000.000,Tambahan biaya yang dibayar peserta maksimal
sebesar: (Rp5.000.000 – Rp4.000.000) = Rp1.000.000,2.Untuk peningkatan kelas pelayanan rawat inap
di atas kelas perawatan I, membayar selisih biaya
paling banyak sebesar 75% dari Tarif INA-CBG kelas
perawatan I. Contoh perhitungannya sebagai berikut:
Pasien B (hak kelas rawat di kelas I) dirawat inap di
kelas VIP.
Tarif umum VIP atau di atas VIP = Rp12.000.000,Tarif INA-CBG kelas I = Rp5.000.000,Tambahan biaya yang dibayar peserta maksimal
sebesar: 75% x Rp5.000.000 = Rp3.750.000,Bagaimana Jika Kelas Perawatan Sesuai Hak Penuh?
Apabila kamar perawatan sesuai hak peserta penuh,
maka peserta dapat dirawat di kelas perawatan satu
tingkat lebih tinggi paling lama tiga hari. Jika sebelum
tiga hari kelas perawatan sesuai hak peserta telah
tersedia, maka peserta ditempatkan di kelas perawatan
sesuai haknya.
Jika pasien yang dirawat dengan kenaikan kelas
perawatan lebih dari tiga hari dan kelas sesuai hak
peserta masih tetap penuh, maka selisih biaya atas
kenaikan kelas menjadi tanggung jawab Fasilitas
Kesehatan atau berdasarkan persetujuan peserta jika
dirujuk ke Fasilitas Kesehatan yang setara dengan
terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.
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PELANGGAN

BPJS Kesehatan Menunggak?
“ Iuran
Cicil Saja Melalui Program REHAB

B

adan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan terus berinovasi memberikan
pelayanan bagi peserta Program Jaminan
Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat
(JKN-KIS). Pada awal tahun 2022, BPJS Kesehatan
meluncurkan program baru yang dapat membantu
peserta JKN mendapatkan kemudahan dalam membayar
tunggakan iuran. BPJS Kesehatan memperkenalkan
Program REHAB yang bisa dimanfaatkan oleh peserta
untuk membayar tunggakan iuran BPJS Kesehatan
secara bertahap alias pembayaran dilakukan secara
dicicil.
Program REHAB atau yang merupakan singkatan
dari Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) adalah
layanan terbaru untuk membantu peserta JKN agar
dapat kembali mengaktifkan kepesertaannya dan bisa
menikmati manfaat jaminan kesehatan dari Program
JKN-KIS.Program ini bertujuan untuk memberikan
keringanan dan kemudahan bagi peserta yang memiliki
tunggakan iuran untuk bisa melakukan pembayaran
secara bertahap.
Bagi peserta yang terlambat membayar iuran BPJS
Kesehatan ketika mengikuti program JKN, maka
dapat membuat pilihan berapa kali tunggakan iuran
akan dibayarkan, sembari tetap membayar iuran BPJS
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Kesehatan per bulannya. Nantinya, kepesertaan BPJS
Kesehatan penunggak akan kembali aktif kembali
ketika sudah melunasi kewajibannya. BPJS Kesehatan
memahami bahwa selama ini tidak sedikit peserta JKN
yang kesulitan membayar tunggakan iuran karena
sudah terlalu banyak jumlahnya dikarenakan akumulasi
iuran yang lebih dari tiga bulan sehingga tidak sanggup
untuk membayar tunggakan tersebut sekaligus.
Melalui upaya ini, BPJS Kesehatan berharap program
REHAB bisa menjadi solusi yang mudah dalam
pembayaran tunggakan iuran BPJS Kesehatan.
Sebagaimana diketahui bahwa salah satu penyebab
status kepesertaan BPJS kesehatan dinonaktifkan
yaitu karena peserta telat membayar atau menunggak
iuran bulanan. Berdasarkan Peraturan Presiden No 82
Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan menyebutkan
bahwa apabila peserta tidak membayar Iuran sampai
dengan akhir bulan berjalan, maka penjaminan peserta
diberhentikan atau status kepesertaannya nonaktif
sementara sejak tanggal 1 bulan berikutnya.
Berdasarkan Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018
tentang Jaminan Kesehatan juga disebutkan bahwa
pemberhentian sementara penjaminan peserta berakhir
dan status kepesertaan aktif kembali, apabila peserta
telah membayar iuran bulan tertunggak, paling banyak

untuk waktu 24 bulan dan membayar iuran pada bulan
saat peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara
jaminan. Jadi, peserta JKN yang menunggak iuran BPJS
Kesehatan hanya akan membayar tunggakan iuran
maksimal 24 bulan.

menunggak membayar iuran, maka yang harus
melunasi iurannya adalah pemberi kerja. Namun apabila
kepesertaan segmen PPU nonaktif karena peserta sudah
tidak lagi bekerja, maka yang harus dilakukan adalah
pindah segmen kepesertaan menjadi peserta mandiri.

Perlu ditekankan pula bahwa BPJS Kesehatan tidak
mengenakan sanksi berupa denda sepeserpun pada
setiap peserta yang menunggak membayar iuran,
selama peserta tersebut tidak mendapatkan fasilitas
pelayanan kesehatan program JKN dalam rentang masa
tunggakan tersebut. Peserta cukup membayar iuran
yang tertunggak, tanpa ada tambahan denda.

Dalam proses pembayaran tunggakan pada Program
REHAB ini juga memperhitungkan tunggakan peserta
dalam satu keluarga. Sehingga, perserta program
REHAB tidak perlu lagi melakukan pendaftaran program
Rehab untuk setiap anggota keluarga.

Perlu diketahui bahwa layanan Program REHAB ini
merupakan program yang disediakan bagi peserta
mandiri seperti Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)
dan Bukan Pekerja (BP) yang menunggak membayar
iuran sehingga kepesertaannya nonaktif.
Apabila peserta merupakan Pekerja Penerima Upah
(PPU) yang status kepesertaannya nonaktif dikarenakan
pemberi kerja atau perusahaan tempatnya bekerja

Namun demikian, peserta yang ingin memanfaatkan
Program REHAB ini perlu memenuhi syarat dan
ketentuan seperti yang sudah dibuat. Tidak hanya itu,
masyarakat juga harus melewati proses pendaftaran
Program REHAB terlebih dahulu melalui aplikasi Mobile
JKN ataupun menghubungi BPJS Kesehatan Care
Center 165.Lebih lanjut, berikut ini syarat dan ketentuan
pendaftaran membayar tunggakan iuran JKN-KIS
melalui Program REHAB.

Syarat dan Ketentuan:
1.
2.
3.
4.
5.

Peserta termasuk dalam segmen peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan
Pekerja (BP) yang memiliki tunggakan lebih dari 3 bulan, yaitu menunggak selama 4 bulan sampai dengan
24 bulan.
Peserta mendaftar melalui Aplikasi Mobile JKN dan/atau BPJS Kesehatan Care Center 165.
Maksimal periode tahapan pembayaran selama 1 siklus program adalah 12 bulan. Artinya, masa cicilan
peserta untuk membayar tunggakan iuran BPJS Kesehatan hanya bisa dilakukan dengan 12 kali tahapan
atau 12 bulan dalam satu tahun untuk keseluruhan besaran tunggakan.
Status kepesertaan akan kembali aktif setelah seluruh tunggakan dan iuran di bulan berjalan lunas
dibayarkan.
Setelah memenuhi syarat dan ketentuan, berikut ini mekanisme pendaftaran pembayaran tunggakan iuran
JKN KIS.

Mekanisme Pendaftaran
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Mengunduh Aplikasi Mobile JKN.
Pilih Menu Program REHAB dan klik Lanjut. Aplikasi Mobile JKN akan menampilkan jumlah anggota
keluarga yang menunggak beserta dengan masing-masing jumlah iuran dan total tunggakan iuran yang
harus dibayarkan. masukkan informasi yang diperlukan. Klik Selanjutnya.
Aplikasi Mobile JKN kemudian menampilkan Syarat dan Ketentuan Pendaftaran Program REHAB. Baca
dengan seksama dan pahami. Selanjutnya beri centang pada kolom Saya Setuju kemudian klik Selanjutnya.
Simulasi tagihan akan ditampilkan dan peserta diperkenankan untuk memilih skema pembayaran bertahap
atau skema cicilan sesuai waktu atau tahapan yang dikehendaki. Maksimal tahapan pembayaran atau
cicilan yang bisa dilakukan adalah 12 bulan. Pilih skema tahapan pembayaran yang diinginkan kemudian
klik Setuju sebagai konfirmasi.
Selanjutnya, tagihan iuran yang akan dibayar oleh peserta Program REHAB otomatis berubah sesuai
dengan besaran iuran seperti yang ditampilkan dalam simulasi.
Peserta membayar tagihan iuran pada kanal-kanal pembayaran yang bekerja sama dengan BPJS
Kesehatan.
Pendaftaran dapat dilakukan sampai dengan tanggal 28 bulan berjalan kecuali bulan Februari sampai
dengan tanggal 27.
Peserta yang terdaftar dalam sistem Autodebit, maka tagihan akan terkoneksi dengan tagihan
Autodebitnya kecuali Bank Mandiri, BNI, dan BCA.
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TESTIMONI

“
G

Program Rehab Ringankan Peserta
Bayar Tunggakan Iuran

una memberikan keringanan finansial bagi
peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu
Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang memiliki
tunggakan iuran, BPJS Kesehatan telah
menggulirkan Program Rencana Pembayaran Bertahap
(REHAB). Program ini dikhususkan untuk segmen
peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan
Bukan Pekerja (BP) yang memiliki tunggakan lebih dari
3 bulan (tunggakan 4-24 bulan). Maksimal periode
tahapan pembayaran selama 1 siklus program adalah
12 bulan. Nantinya status kepesertaan akan kembali
aktif setelah seluruh tunggakan dan iuran bulan berjalan
lunas dibayarkan.
Hadirnya program ini disambut antusias oleh para
peserta JKN-KIS yang memiliki tunggakan iuran. Seperti
yang diungkapkan Muhammad Azhar Lubis, peserta
JKN-KIS asal Medan. Dua tahun lalu, Azhar mengalami
sakit lambung yang membuatnya tidak bisa bekerja.
Kondisi ini membuatnya kesulitan membayar iuran BPJS
Kesehatan untuk dirinya dan keluarga, sehingga harus
menunggak sekitar Rp 3,8 juta.
“Program REHAB ini membantu sekali. Saya tidak harus
bayar dalam jumlah yang besar, tetapi bisa dicicil
selama 6 bulan. Kemarin memang sempat mengalami
kesulitan ekonomi karena sakit lambung. Tetapi
sekarang sudah sehat dan mulai bekerja lagi, jadi bisa
mulai mencicil tunggakan iuran,” ungkap Azhar.
Azhar sendiri melihat Program JKN-KIS sangat penting
untuk memberikan perlindungan kepada pesertanya
ketika sakit. Ia juga sudah merasakan manfaat dari
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program ini ketika istrinya melahirkan dan saat anaknya
sakit.
“Tentu inginnya kepesertaan kami tetap aktif, karena
memang kami sekeluarga sudah merasakan manfaatnya.
Makanya sekarang ketika sudah kerja lagi, tunggakan
yang kemarin mulai saya cicil agar kami sekeluarga bisa
tetap mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan saat
jatuh sakit,” kata Azhar.
Hal senada diungkapkan Marni yang juga merupakan
peserta JKN-KIS asal Medan. Program ini dinilainya
sangat membantu karena ia tidak harus mengeluarkan
uang dalam jumlah besar sekaligus untuk membayar
tunggakan iuran, tetapi bisa dicicil. Sebelum mengikuti
Program REHAB, tunggakan iurannya untuk empat
anggota keluarga mencapai sekitar Rp 6 juta.
“Kalau seluruh tunggakannya langsung dibayar, kami
tidak sanggup. Tetapi kalau dicicil seperti ini, misalnya
Rp 800.000 per bulan, ini lebih ringan. Jadi memang
Program Rehab ini sangat membantu sekali,” ungkap
Marni.
Dukungan Kader JKN
Dalam mendukung pelaksanaan program Rehab,
keberadaan Kader JKN menjadi bagian yang penting.
Pasalnya selain melakukan fungsi perekrutan peserta
dan pengingat serta pengumpulan iuran, Kader JKN
juga berperan dalam mensosialisasikan programprogram BPJS Kesehatan seperti halnya program
REHAB.

Evina Fauza yang merupakan Kader JKN di wilayah
kantor BPJS Kesehatan cabang Medan menyampaikan,
dalam mensosialisasikan Program REHAB, ia kerap
mendatangi berbagai pertemuan yang digelar di
kelurahan atau balai pertemuan warga. Informasi
mengenai program REHAB juga disampaikan lewat
spanduk dan brosur atau melalui WhatsApp kepada
peserta yang menunggak. Di Medan, wilayah kerja Evina
berada di Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan
Petisah.

provinsi Kalimantan Barat. Di wilayah kerjanya, alasan
peserta menunggak iuran bukan hanya karena kesulitan
finansial, tetapi juga karena lokasi tempat membayar
yang jauh, terutama bagi peserta yang tinggal di
pelosok desa.

“Peserta JKN-KIS yang menunggak iuran ini sebetulnya
ada niat untuk membayar. Hanya saja karena
menunggaknya cukup lama, jumlahnya menjadi besar.
Di sisi lain, ada keterbatasan dana akibat pandemi yang
membuat mereka sulit membayar lunas. Makanya ketika
ada Program REHAB, mereka sangat antusias. Program
ini dinilai mereka sebagai solusi untuk membuat
kepesertaan mereka kembali aktif, tetapi tidak menjadi
beban yang berat pada saat membayar,” ungkap Evina.

Tantangan lainnya juga dihadapi ketika mendaftar
Program Rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Pasalnya
banyak lansia yang tidak memiliki smartphone. Apalagi
beberapa wilayah juga mengalami blank spot atau
belum tersentuh sinyal internet, salah satunya di
pelosok desa Jahandung. Sehingga Riyon harus turun
tangan langsung untuk membantu peserta mendaftar
Program REHAB dan melunasi tunggakan iurannya
dengan cara dicicil.

“Di wilayah kerja saya, banyak juga peserta lansia yang
tinggal di pelosok desa, sehingga cukup kesulitan untuk
membayar iuran setiap bulan. Akhirnya ada tunggakan
karena tidak sempat membayar,” ungkap Riyon.

“Kalau memang peserta ini ada niat untuk melunasi
tunggakannya melalui Program REHAB, pastinya akan
saya bantu proses-prosesnya dan juga pembayarannya,”
kata Riyon.
Riyon sendiri baru sekitar 1 tahun menjadi Kader JKN.
Ketertarikannya menjalani profesi ini lantaran melihat
banyak peserta yang belum memahami pentingnya
Program JKN-KIS, sehingga tidak disiplin membayar
iuran. Padahal program ini sangat penting untuk
memberikan jaminan perlindungan kesehatan kepada
pesertanya.

Kader JKN-KIS

Evina Fauza
Evina juga kerap mendatangi rumah warga yang
mengalami kesulitan dalam mendaftar program REHAB.
Pasalnya belum semua peserta di wilayah kerjanya telah
mengunduh aplikasi Mobile JKN.
“Kalau ada yang kesulitan, biasanya mereka
menghubungi saya untuk meminta bantuan. Proses
pendaftarannya melalui aplikasi Mobile JKN sebetulnya
mudah. Setelah data-datanya dilengkapi, nanti langsung
muncul jumlah tagihan yang bisa dicicil. Hanya aja
memang masih banyak peserta yang belum punya
aplikasi Mobile JKN, jadi masih bingung bagaimana
tahapannya,” ungkap Evina.

“Saat awal-awal menjadi Kader JKN, beberapa peserta
ada yang sampai marah-marah ketika didatangi
karena kepesertaannya tidak aktif, padahal itu karena
mereka tidak disiplin membayar iuran. Ada juga yang
tidak mau lagi membayar iuran karena merasa sudah
bertahun-tahun membayar tapi tidak pernah dipakai
berobat. Prinsip saya, dengarkan saja dulu keluhannya,
baru setelah itu kita jelaskan. Kalau sudah dijelaskan,
biasanya mereka akan menerima dan jadi ramah. Jadi
memang butuh kesabaran menjalani profesi ini,” ungkap
Riyon.

Selain karena kesulitan finansial, Evina juga menjumpai
ada peserta yang menunggak iuran lantaran tidak
paham sistem pembayaran otomatis dengan autodebit.
Padahal sistem ini bisa memudahkan peserta dalam
membayar iuran, sehingga tidak perlu khawatir lupa
membayar karena langsung dipotong dari saldo di
rekening aktif.
Lain lagi cerita Riyon Richi yang merupakan Kader
JKN di wilayah Monterado, Kabupaten Bengkayang

Kader JKN-KIS (kanan)

Riyon Richi
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INSPIRASI

“

Gerakan Sosial Tumbuh dalam
Komunitas K-Pop

P

ara penggemar K-Pop dan K-Drama yang
tersebar di seluruh dunia bukan sekedar menjadi
menikmat budaya Korea Selatan. Lebih dari
itu, mereka juga ikut membentuk jiwa sosial
masyarakat dengan menggerakkan banyak kegiatan
sosial atas nama sang idola. Fenomena ini juga terjadi di
Indonesia.
Ketika idolanya itu ulang tahun, banyak cara dilakukan
mereka untuk menunjukkan rasa cintanya. Mulai dari
membuat trending topik dengan tagar (simbol #) di
media sosial, hingga mengirimkan bermacam-macam
hadiah untuk idola mereka. Bahkan tidak sedikit fandom
yang membuka donasi untuk memasang iklan ucapan
selama ulang tahun di billboard kepada idolanya itu.
Tidak hanya saat ulang tahun, tetapi juga di momenmomen khusus lainnya.
Bentuk perayaan lainnya yang juga banyak dilakukan
adalah membuat aksi sosial, di mana pengiriman
donasinya dibuat atas nama sang idola. Seperti yang
dilakukan Esa bersama teman-temannya sesama ARMY,
sebutan untuk penggemar BTS, boygroup K-Pop asal
Korea Selatan yang namanya sudah mendunia.
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BTS memang mempunya basis penggemar yang sangat
besar di Indonesia. Di setiap wilayah berdiri banyak
komunitas penggemar BTS. Esa sendiri mulai mendirikan
komunitas penggemar BTS bersama sembilan rekannya
sejak 2017. Namun Esa mengaku sudah menjadi ARMY
sejak 2013.
“Komunitas ini terbentuk secara tidak sengaja di tahun
2017 karena kebetulan waktu itu ada member boygroup
BTS yang sedang ulang tahun. Jadi kami buatkan acara
dengan mengumpulkan sumbangan rutin setiap ada
member BTS yang ulang tahun,” ungkap Esa.
Ulang tahun idolanya itu dirayakan dalam bentuk yang
beragam, namun lebih sering dalam bentuk kegiatan
amal. Mulai dari memberikan santunan ke panti asuhan,
hingga membagikan masker ke pengemudi ojek online
ketika masa pandemi. Saat kebakaran hutan melanda
Australia, sumbangan untuk recovery hutan juga
diberikan atas nama BTS.Tiap kali akan menggelar event
atau project, informasi tersebut dibagikan lewat media
sosial. Dari situ biasanya akan banyak donasi yang
masuk dari sesama ARMY.

“Dari 10 orang ini, kita bisa buat banyak kegiatan
charity yang juga didukung oleh sesama ARMY
dengan memberikan sumbangan. Tentunya sangat
membahagiakan bisa berbagai kepada sesama yang
membutuhkan, apalagi berbaginya itu atas nama
boygroup yang kami sukai,” ungkap Esa.
Sebelum pandemi Covid-19, kegiatan kumpul-kumpul
juga sering dilakukan. Misalnya dengan menyewa
sebuah tempat untuk nonton konser BTS secara online.
Kegiatan open trip beberapa kali juga dilakukan ketika
BTS menggelar konser di luar negeri seperti di Bangkok
dan Singapura.
Esa sendiri punya alasan khusus mengapa dirinya
menggemari BTS. “Saya sudah suka BTS sejak 2013.
Mungkin karena BTS sering menyuarakan apa yang
dirasakan teenager saat itu, sehingga seperti merasa
growing up together karena mereka juga menceritakan
fase-fase kehidupan mereka lewat lagunya,” ungkap Esa.
Menggerakkan aksi sosial juga dilakukan Anisa, pendiri
komunitas penggemar Seonhokim (@Seonhokim_ina)
yang juga anggota komunitas penggemar aktor Kim
Seon Ho (@Kimseonho_ina). Pada momen Ramadan
kemarin dilakukan kegiatan pembagian takjil di lima
kota. Ketika idolanya itu ulang tahun, kegiatan amal
juga dilakukan di Panti Wreda dan Panti Asuhan
di Surabaya atas nama sang idola. Para member di
komunitas ini juga aktif memberikan donasi tiap kali ada
project yang dibuat.
“Pada 8 Mei kemarin bertepatan dengan ulangtahun
Kimseonho yang ke-37 usia Korea dan 36 usia
internasional, kita mengadakan kegiatan amal di Panti
Wreda dengan acara pemotongan tumpeng dan
penyerahan uang tunai. Di panti asuhan juga dilakukan

pemotongan kua, penyerahan uang tunai dan doa
bersama untuk kesehatan dan kesuksesan Kimseonho,”
ungkap Anisa.
Dijelaskan Anisa, komunitas penggemar Kim Soen Ho
baru dibentuk pada 6 Desember 2021 untuk mewadahi
para pengemar Seonhokim di Indonesia. Kecintaannya
pada Kim Soen Ho dan juga Kim Soen Ho karena aktor
tersebut dinilai sebagai sosok yang ramah dan rajin
berinteraksi dengan para penggemarnya di fan café,
sebuah platform online sebagai tempat berinteraksi
antara penggemar dan idolanya.
“Dengan membentuk komunitas ini dan berkumpul
bersama orang-orang yang punya kegemaran sama,
tentunya ada kesenangan tersendiri. Tiap kali pergi ke
berbagai kota, kita bisa bertemu penggemar Kim Soen
Ho yang sudah seperti saudara,” ungkap Anisa.
Aksi sosial juga pernah dilakukan para pengemar
SHINee ketika boygorup tersebut kehilangan vokalis
utamanya Kim Jong-hyun yang meninggal dunia. Tidak
lantas larut dalam kesedihan, para penggemar SHINee
di Indonesia justru memilih mengenang idola mereka
itu dengan menggalang donasi untuk Palestina dan
Indonesia. Program yang diinisiasi oleh Wina Andana
Putri di platform Kitabisa pada akhir 2017 ini bahkan
berhasil menggalang dana hingga Rp 466.481.947.
Dana ini kemudian disalurkan untuk Palestinia melalui
organisasi kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap. Sebagian
dari dana juga didonasikan untuk pembangunan
Indonesia Timur, pengobatan bayi dengan penyakit
langka, keperluan komunitas tuna rungu, kesejahteraan
hewan, serta kesehatan mental sebagai tribute para fans
SHINee untuk Jonghyun.

“

Melalui aksi-aksi sosial
ini, para penggemar
K-Pop dan K-Drama
seolah menegaskan
bahwa rasa cinta kepada
sang idola tidak melulu
harus diekspresikan
dengan hal yang glamor
atau hura-hura, tetapi
bisa dalam bentuk
kegiatan sosial yang
justru lebih bernilai.
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Persepsi

“

Jaga Mutu Layanan
Butuh Komitmen Faskes untuk
Akreditasi

U

ntuk meningkatkan mutu pelayanan dan
melindungi keselamatan pasien peserta JKNKIS, fasilitas kesehatan (faskes) yang bekerja
sama BPJS Kesehatan wajib terakreditasi.
Baik itu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP),
seperti puskesmas, klinik pratama, dan dokter praktik
perorangan maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan
Tingkat Lanjutan (FKRTL) atau rumah sakit (RS) serta
klinik utama. Hal ini sesuai dengan Permenkes 71
Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan
Kesehatan Nasional.
Akreditasi faskes sebetulnya sudah lama diwajibkan
dalam Undang-Undang 44 Tahun 2009, dan untuk FKTP
diatur dalam Permenkes 46 Tahun 2015. Kemudian di
Permenkes 12 Tahun 2020 mengatur bahwa RS baru
yang telah memperoleh izin operasional dan beroperasi
setidaknya dua tahun wajib mengajukan permohonan
akreditasi. Sertifikat akreditasi ditetapkan sebagai syarat
yang wajib dipenuhi oleh RS yang hendak bekerja
sama atau memperpanjang kerja samanya dengan BPJS
Kesehatan.
Proses akreditasi mengalami penundaan hampir dua
tahun belakangan karena pandemi Covid-19. Melalui
Surat Edaran Menkes Nomor 455 Tahun 2020, survei
akreditasi tidak bisa dilaksanakan sementara waktu,
sehingga RS yang terkendala proses akreditasi dan
reakreditasi bisa membuat surat pernyataan komitmen
mutu sebagai syarat kelanjutan kerja sama dengan BPJS
Kesehatan.
SE Menkes ini kemudian diganti dengan SE Menkes
Nomor 133 Tahun 2022 yang diterbitkan pada 18
Februari 2022. SE ini mengatur bahwa pelaksanaan
akreditasi bisa dilaksanakan secara daring atau
luring menyesuaikan situasi pandemi di daerah.
Surat pernyataan komitmen dan sertifikat akreditasi
dinyatakan masih berlaku 1 tahun terhitung SE
ditetapkan. Surat pernyataan komitmen masih dapat
dipergunakan untuk persyaratan kerja sama dengan
BPJS Kesehatan sampai 1 tahun setelah SE ditetapkan.
Meskipun akreditasi bukanlah barang baru tapi dalam
praktiknya komitmen untuk pemenuhan akreditasi ini
memang masih minim, utamanya FKTP klinik pratama.
Data Kemenkes menunjukkan dari 7.357 klinik pratama
atau swasta di Indonesia yang terakreditasi baru 2%,
dan sisanya 98% belum terakreditasi. Puskesmas dari
total 10.292 sebanyak 88% terakreditasi, dan 12%
belum. Sedangkan RS dari total 3.173, yang terakreditasi
78% dan 691 RS lagi belum terakreditasi. Sebanyak
2.389 RS akan habis masa berlaku akreditasinya pada
akhir 2022.
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Artinya ribuan masih banyak faskes belum terakreditasi.
Padahal sisa waktu pemberlakuan SE Nomor 133
Tahun 2022 tinggal beberapa bulan saja. Apakah
ribuan faskes-faskes yang belum terakreditasi itu bisa
selesai akreditasi dengan sisa waktu tersebut? Untuk
itu, dibutuhkan kebijakan khusus dari Kemenkes untuk
mempercepat proses akreditasi ini.
Kemenkes sendiri berkomitmen untuk mempercepat
proses akreditasi dengan menambah lima lembaga
akreditasi independen. Selain Komisi Akreditasi Rumah
Sakit (KARS), proses akreditasi juga bisa dilakukan
oleh Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia
(LAFKI), Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan
Pasien Rumah Sakit (LAM-KPRS), Lembaga Akreditasi
Rumah Sakit ‘Damar Husada Paripurna’ (LARS DHP),
Lembaga Akreditasi Rumah Sakit (LARS), dan Lembaga
Akreditasi Rumah Sakit Indonesia (LARSI).
Terbukanya peluang lembaga akreditasi lebih dari
satu diharapkan meningkatkan kualitas faskes serta
mempercepat proses akreditasi di seluruh wilayah.

Namun masih dalam pembahasan di Kemenkes apakah
FKTP diakreditasi oleh lembaga independen atau intansi
pemerintah seperti dinas kesehatan. Karena selama ini
proses akreditasi FKTP khususnya Puskesmas didanai
langsung oleh Dana Alokasi Khusus (DAK), namun
tahun ini ditiadakan. Apakah Puskesmas membiayai
diri sendiri, sementara selama ini pembiayaan kegiatan
tergantung dari banyaknya kapitasi. Sedangkan klinik
pratama membiayai sendiri proses akreditasi.
Terlepas dari beberapa isu terkait proses akreditasi
tersebut, FKTP sebagai pemberi layanan pertama
harusnya punya komitmen untuk memenuhi syarat
akreditasi. Karena akreditasi merupakan garansi bahwa
faskes menerapkan standar-standar pelayanan sesuai
aturan, paling tidak standar minimal harus dipenuhi,
seperti sarana, prasarana, alat kesehatan, dan sumber
daya manusia.
Di samping faskes bisa memberikan layanan terstandar
kepada pasien, akreditasi juga merupakan jalan untuk
meningkatkan tata kelola fasilitas kesehatan dan

tata kelola klinis. Dengan adanya status akreditasi,
faskes dapat meningkatkan mutu pelayanan secara
berkelanjutan dan melindungi keselamatan pasien.
Akreditasi merupakan intervensi signifikan untuk
peningkatan mutu layanan, dimana ini merupakan salah
satu fokus utama BPJS Kesehatan. Sangat dibutuhkan
komitmen dari faskes untuk segera melakukan
akreditasi bagi yang belum sama sekali, dan reakreditasi
atau akreditasi ulang bagi faskes yang sudah habis masa
akreditasinya jika ingin bekerja sama BPJS Kesehatan.
Mahalnya biaya proses akreditasi kerap jadi alasan
sejumlah faskes belum melakukan akreditasi, di samping
kendala dan tantangan lainnya. Tapi seharusnya
akreditasi dimaknai sebagai investasi. Mengapa? Karena
akreditasi mendorong faskes untuk memenuhi standarstandar pelayanan yang sudah diatur dalam regulasi,
dan ini pada akhirnya berdampak pada kepercayaan
serta kepuasan peserta. Kepuasan peserta akan
membawa keuntungan untuk faskes itu sendiri.
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PROMKES

“
P

Pentingnya Imunisasi Dasar
Bagi Balita

emberian vaksinasi atau imunisasi dasar lengkap
saat ini masih menjadi cara terbaik untuk
menurunkan angka kematian dan kesakitan pada
bayi dan anak-anak akibat penyakit tertentu.
Imunisasi juga merupakan hak anak yang harus
diberikan oleh orangtuanya. Bahkan negara juga sudah
mengaturnya, antara lain melalui Undang-Undang
Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 yang menyebutkan
bahwa “setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar
sesuai dengan ketentuan untuk mencegah terjadinya
penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi”.
Plt. Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian
Kesehatan Prima Yosephine menjelaskan, imunisasi
adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau
meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif
terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat
terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau
hanya mengalami sakit ringan.
Selain memberikan proteksi pada individu, Prima
mengatakan imunisasi juga dapat membentuk
kekebalan kelompok.
“Imunisasi akan membentuk antibodi spesifik pada
individu terhadap penyakit tertentu. Kekebalan
kelompok juga terbentuk dengan cakupan imunisasi
yang tinggi dan merata, serta akan melindungi anggota
kelompok yang tidak bisa atau belum bisa mendapatkan
imunisasi,” terang Prima Yosephine.
Prima menambahkan, imunisasi juga dapat memberikan
proteksi lintas kelompok. Misalnya, pemberian imunisasi
pada anak dapat membatasi penularan penyakit pada
kelompok usia dewasa atau orang tua.
Namun diakui Prima, pelaksanaan imunisasi di
Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan.
Antara lain masih terdapat daerah kantong yang
memiliki cakupan imunisasi rendah, sehingga berisiko
tinggi menyebabkan kejadian luar biasa (KLB) penyakit
yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) seperti
difteri, campak, dan lain-lain. Selain itu, komitmen
dan dukungan pemerintah daerah juga masih kurang,
terutama dalam operasional program imunisasi. Padahal
imunisasi merupakan standar pelayanan minimal
(SPM) yang juga menjadi tanggung jawab pemerintah
kabupaten/kota.
“Kita juga masih menjumpai adanya penolakan
imunisasi karena adanya isu-isu negatif yang beredar di
masyarakat, soal halal dan haram, takut akan kejadian
ikutan pasca imunisasi (KIPI), dan lain-lain. Selain itu,
manajemen penyimpanan vaksin di beberapa fasilitas
kesehatan terutama swasta masih belum SOP, serta
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kapasitas, jumlah dan mutasi SDM pelaksana imunisasi
yang masih perlu ditingkatkan,” papar Prima.
Imunisasi Rutin Lengkap
Prima menegaskan, melakukan imunisasi dasar
lengkap saja sebenarnya belum cukup memberikan
perlindungan terhadap PD3I, karena beberapa antigen
memerlukan booster atau pemberian dosis lanjutan
pada usia 18 bulan, usia anak sekolah dan usia dewasa.
Karenanya, diperlukan imunisasi rutin lengkap untuk
memperkuat kekebalan.
“Sekarang ada perubahan paradigma, tidak hanya
mengejar imunisasi dasar lengkap saja, tetapi juga
mengejar imunisasi rutin lengkap,” ungkap Prima.
Adapun jenis imunisasi rutin lengkap terdiri dari:
1. Imunisasi dasar lengkap pada bayi usia 0-11
bulan:
• HB0 1 dosis
• BCG 1 dosis
• DPT-HB-Hib 3 dosis
• Polio tetes (OPV) 4 dosis
• Polio suntik (IPV) 1 dosis
• Campak Rubela 1 dosis
2. Imunisasi lanjutan baduta pada anak usia 18-24
bulan:
• DPT-HB-Hib 1 dosis
• Campak Rubela 1 dosis
3. Imunisasi lanjutan anak sekolah dasar/sederajat
pada program tahunan BIAS (Bulan Imunisasi
Anak Sekolah)
• Campak Rubella dan DT pada anak kelas 1
• Td pada anak kelas 2 dan 5

Imunisasi Kejar
Diungkapkan Dokter Spesialis Anak Konsultan
dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Arifianto,
pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 telah
menyebabkan banyak anak tertinggal imunisasi rutin.
Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga
di seluruh dunia. Karenanya, perlu strategi yang efektif
untuk mengejar ketertinggalan imunisasi rutin akibat
pandemi

“Ketepatan waktu imunisasi harus tetap terjaga, karena
imunisasi itu selain harus ikut dengan jadwal yang ada,
sebisa mungkin harus tepat waktu. Ini penting, terbukti
dengan ketepatan waktu imunisasi sesuai dengan
jadwal, tingkat kekebalan masyarakat akan tercapai
terhadap PD3I dan dalam skala luas akan mencegah
terjadinya wabah. Namun, pandemi menyebabkan
banyak bayi dan anak tertunda mendapatkan imunisasi,
bahkan tertinggal dari imunisasi rutin,” kata Arifianto.
Strategi efektif untuk mengejar ketertinggalan
imunisasi tersebut adalah melalui Imunisasi Kejar
(catch up immunization). Imunisasi Kejar merupakan
upaya memberikan imunisasi kepada individu dengan
sebab tertinggal satu atau lebih dosis vaksin dari yang
seharusnya diberikan. Pelaksanaanya bisa bersamaan
dengan jadwal imunisasi rutin atau pada kegiatan
imunisasi khusus.
Sebagai contoh, anak A berusia 2 tahun pada April
2022. Karena pandemi, orangtuanya khawatir membawa
anaknya ke tempat imunisasi rutin di puskesmas. Sejak
lahir, ia sempat mendapatkan vaksin hepatitis B, polio
tetes, BCG, dan DPT kombo 1x. Terakhir imunisasi
ketika usia 2 bulan, setelah itu tidak ada vaksin yang
didapatkan. Jika mengacu jadwal imunisasi rutin
lengkap, vaksin yang tertinggal oleh anak A tersebut
yaitu DPT-HB-Hib 2, polio tetes 2, PCV dan MR 1.
Arifianto menegaskan, imunisasi yang tertinggal perlu
dilengkapi tanpa mengulang dari awal. Imunisasi yang
tertinggal juga dapat diberikan vaksin ganda atau
multiple. Namun, perlu diperhatikan usia minimal dan
maksimal, serta interval minimal antara dua vaksin.
Selain itu, untuk dua vaksin hidup dapat diberikan

secara bersamaan dalam sekali kunjungan. Tetapi bila
tidak diberikan secara bersamaan, harus ada interval
minimal 28 hari.
“Imunisasi anak dapat diberikan bila tidak ada indikasi
kontra imunisasi. Ini sebetulnya menekankan bahwa
sangat jarang sebenarnya anak memiliki indikasi kontra
imunisasi,” ujarnya
Arifianto menambahkan, imunisasi juga perlu dilengkapi
bila ada keraguan karena misalkan dokumen imunisasi
buruk atau hilang. “Kalau orang tua ragu, misalnya
apakah anaknya baru mendapat DPT dua dosis atau
sudah tiga dosis. Kalaupun misalnya sudah dapat tiga
dosis, tapi orangtuanya lupa, bisa dianggap dosis
ketiga itu batal atau belum dapat, sehingga anak itu
akan diberikan dosis ketiga, kemudian dosis keempat.
Dengan kata lain, vaksin itu kalau kelebihan dosis tidak
masalah, tetapi kalau kekurangan akan jadi masalah
karena kekebalan jangka panjangnya tidak tercapai
dengan optimal untuk mencegah penyakit,” kata
Arifianto.
Sebagai informasi, dalam Program Jaminan Kesehatan
Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), imunisasi
dasar bagi bayi dan anak-anak juga merupakan bagian
yang dijamin oleh BPJS Kesehatan. Imunisasi dasar ini
diberikan kepada bayi dan anak-anak peserta JKN-KIS
dengan penyediaan vaksin oleh pemerintah melalui
Dinas Kesehatan setempat. Antara lain vaksin BCG
sebanyak satu kali, Hepatitis B dan DPT tiga kali, Polio
empat kali, dan Campak satu kali. Untuk pelayanannya
dilakukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
yang terdaftar di kartu peserta.
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GAYA HIDUP

“

Memutus Rantai Sandwich Generation

Belakangan
sering terdengar
istilah Sandwich
Generation
atau Generasi
Sandwich dalam
topik kehidupan
finansial seseorang.
Apakah Sandwich
Generation
tersebut?

M

eski istilah Sandwich Generation baru
terdengar beberapa tahun belakangan
ketika pendidikan finansial mulai menjadi
pembahasan umum di masyarakat,
sebenarnya istilah tersebut sudah ada sejak tahun 1981.
Istilah Sandwich Generation diperkenalkan pertama
kali pada tahun 1981 oleh profesor sekaligus direktur
praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika
Serikat bernama Dorothy A. Miller dalam jurnalnya yang
berjudul “The Sandwich Generation: Adult Children of
The Aging”.
Istilah generasi sandwich adalah suatu keadaan di mana
seseorang memiliki tanggung jawab yang ganda untuk
menghidupi dua generasi sekaligus. Dua generasi itu
adalah generasi atas yaitu orang tua atau mertua, dan
juga generasi bawah yaitu anak kandung atau bahkan
cucu.

Sandwich Generation atau Generasi Sandwich
diibaratkan sebagai generasi yang terjepit seperti roti
lapis, di mana terhimpit dua tanggungan. Generasi
Sandwich atau orang-orang yang mengalami situasi
terjepit dalam keadaan ini memiliki tanggung jawab
untuk merawat dan membiayai kehidupan orang tua
dan juga anak-anaknya pada waktu yang bersamaan.

26

MEDIA INFO BPJS KESEHATAN/EDISI 108

Kondisi ini terjadi pada seseorang di rentang usia 30
tahun hingga 50 tahun yang biasanya sudah memiliki
anak, namun juga memiliki orang tua yang sudah
tidak lagi produktif sehingga membutuhkan bantuan
finansial.
Fenomena generasi sandwich biasanya terjadi seperti
rantai yang saling menyambung, turun temurun dari
orang tua. Apabila orang tua sudah terjebak pada
generasi ini, maka besar kemungkinan anak yang
diturunkannya akan demikian jika tidak melakukan
perubahan. Di sisi lain, generasi sandwich terjadi karena
kurang siapnya seseorang dalam mempersiapkan
masa depan dalam hal finansial, seperti halnya
mengatur keuangan, pengeluaran yang lebih tinggi
dari pendapatan, serta tidak memiliki tabungan atau
investasi.
Oleh karena itu, pentingnya seseorang yang sudah
terlanjur terjebak dalam posisi Sandwich Generation
untuk memahami kondisi tersebut dan memutus rantai
itu agar anak-anaknya tidak menjadi generasi sandwich
selanjutnya.
Bukan tanpa alasan, mempersiapkan diri agar anak
tidak menjadi generasi selanjutnya dikarenakan

dampak dari menjadi generasi yang terhimpit beban
tersebut terbilang berat. Beban yang harus ditanggung
para sandwich generation tidaklah mudah. Beban
tersebut memberikan dampak untuk orang yang
menanggungnya seperti merasa lelah baik fisik atau
mental.

tertentu seperti pendidikan anak, pernikahan, haji
atau umrah, wisata, dan lain-lainnya. Manfaatkan
fasilitas tersebut untuk bisa disiplin dalam
menabung untuk suatu tujuan.
4.

Mereka yang menjadi generasi sandwich terkadang
harus bekerja lebih keras dan lebih lama demi
mendapatkan pemasukan tambahan. Mereka juga
tidak memiliki banyak waktu untuk dirinya sendiri dan
bersosialisasi dengan orang lain lantaran waktunya
habis untuk bekerja demi bisa menghidupi keluarganya.
Selain itu, mereka yang berada pada generasi
sandwich ini rentan mengalami depresi atau stres yang
tinggi. Hal itu terjadi karena mereka dituntut untuk
menyeimbangkan peran dalam menghidupi anak dan
juga orang tua. Yang mereka pikirkan bukan hanya diri
sendiri saja, tetapi juga orang di sekitarnya, termasuk
orang tua.

Dengan memiliki asuransi kesehatan akan
mendapatkan jaminan kesehatan atas rawat inap,
rawat jalan, pengobatan untuk gigi, penggantian
kacamata, persalinan sesuai dengan batasan yang
dijamin polis dan lain-lain.
Sejak tahun 2014 hingga saat ini, pemerintah
Indonesia menggelar program Jaminan
Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh
BPJS Kesehatan sebagai asuransi kesehatan
sosial masyarakat Indonesia. Pastikan terdaftar
sebagai peserta JKN untuk mendapatkan jaminan
pembiayaan kesehatan apabila jatuh sakit.

Oleh karena itu penting mempersiapkan diri untuk
memutus rantai generasi sandwich agar anak tidak turut
terjebak dalam fenomena tersebut.
1.

Tingkatkan literasi keuangan
Hal pertama yang harus dipahami adalah
mengenai kemampuan dalam mengelola
keuangan. Kemampuan tersebut tidak datang
dengan sendirinya tapi mesti dipelajari. Dengan
mengedukasi diri mengenai finansial akan
membuat pengambilan keputusan terkait
keuangan akan menjadi lebih bijak. Meningkatkan
literasi keuangan ini penting agar seseorang
memiliki pola pikir yang lebih baik dalam
mengelola keuangannya.

2.

Mencatat Pengeluaran dan Pemasukan
Mencatat pemasukan dan juga pengeluaran dalam
kebutuhan sehari-hari menjadi salah satu cara agar
bisa mengontrol keuangan yang sedang dimiliki.
Dengan mencatat pengeluaran diharapkan bisa
menahan diri untuk tidak membeli barang-barang
yang tidak dibutuhkan. Mengontrol pengeluaran
untuk kebutuhan juga bisa memberikan ancangancang dalam pengeluaran agar tidak terus
membengkak dan bisa menabung sedikit demi
sedikit.

3.

Mengelola Keuangan dengan Bijak
Kelolalah keuangan dengan bijak. Dari setiap
pendapatan yang dihasilkan setiap bulan
ada baiknya sudah disiapkan setiap pos
pengeluarannya, untuk kebutuhan sehari-hari,
membayar cicilan, ataupun untuk menabung dan
investasi. Membuat perencanaan keuangan untuk
mengelola penghasilan secara tepat juga bisa
dilakukan dengan membuat rencana keuangan
jangka pendek dalam waktu 1-2 tahun, jangka
menengah dalam waktu 3-5 tahun, atau jangka
panjang dalam waktu lebih dari 10 tahun. Saat
ini banyak bank yang menyediakan fasilitas
tabungan rencana untuk beberapa kebutuhan

Miliki Asuransi Kesehatan
Memiliki asuransi kesehatan sangatlah penting
agar dana tabungan tidak terkuras untuk
membiaya pengobatan apabila jatuh sakit. Hal ini
harus benar-benar diperhatikan dengan membuat
asuransi kesehatan baik untuk diri sendiri, orang
tua, maupun anak.

5.

Siapkan Dana Pensiun
Dana pensiun adalah bekal bagi orang tua yang
sudah tidak lagi bekerja namun masih bisa
membiayai hidupnya sendiri tanpa membebani
finansial anaknya. Program pensiun adalah langkah
awal yang baik dan berguna untuk menjamin
kehidupan masa tua sehingga nantinya dapat
meminimalkan terjadinya generasi sandwich pada
anak.
Saat ini, program pensiun dapat dimiliki oleh
siapapun, tidak hanya Aparatur Sipil Negara (ASN)
yang memiliki program pensiun dari pemerintah.
Orang yang tidak bekerja sebagai ASN juga
bisa menyiapkan program pensiun dengan
mendaftarkan diri ke Dana Pensiun Lembaga
Keuangan (DPLK). Sama dengan menabung,
seseorang membayar sejumlah uang yang sudah
ditetapkan secara rutin dan hanya bisa diambil
ketika memasuki usia pensiun.

6.

Berikan Edukasi Finansial pada Anak
Perilaku gemar menabung harus diajarkan
sedini mungkin kepada anak. Sebagai orang
tua, segeralah untuk mengajarkan anak belajar
menabung, berinvestasi, membedakan kebutuhan
dan keinginan, merencanakan keuangan, hingga
memotivasi untuk membeli kebutuhan mereka dari
uang hasil menabung.
Memberikan edukasi finansial pada anak sedini
mungkin bisa membentuk sikap tidak boros, tidak
konsumtif, dan rajin menabung serta berinvestasi
pada anak yang bisa dibawanya hingga dewasa.
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TEKNO

“ Jangan Tertipu

Aplikasi Investasi Bodong, Ingat Prinsip 2L

I

nvestasi dengan berbagai instrumen kini mulai dilirik
banyak orang orang, terutama anak muda. Banyak
yang mulai sadar akan pentingnya investasi untuk
masa depan. Apalagi saat ini sudah cukup banyak
aplikasi investasi yang bisa dipilih di PlayStore atau App
Store.
Namun, tidak semua dari aplikasi tersebut bisa
dipercaya dan bisa memberikan keuntungan.
Karena mudahnya membuat aplikasi mobile, banyak
bermunculan aplikasi investasi ilegal atau bodong yang
tidak hanya merugikan Anda sebagai investor, tetapi
juga sarat akan penipuan. Sejak tahun 2017 hinga
awal 2022, Satgas Waspada Investasi bahkan telah
mengehentikan sebanyak 1.093 investasi ilegal.
Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing
menuturkan, banyaknya masyarakat yang menjadi
korban investasi ilegal disebabkan oleh sejumlah faktor,
salah satunya karena keinginan untuk cepat kaya tanpa
mempertimbangkan risiko dari investasi yang dipilih.
“Mereka ingin cepat kaya, ingin cepat mendapatkan
keuntungan untuk beli mobil atau rumah. Apalagi ada
banyak influencer y ang melakukan flexing (pamer
kekayaan). Jadi pada saat dia mempertontonkan mobil
mewah, rumah mewah, timbul keinginan harus seperti
itu, sehingga terjebak investasi ilegal dengan imingiming imbal hasil tinggi dan cepat,” kata Tongam.
Legal dan logis
Agar tidak menjadi korban investasi ilegal, Tongam
berpesan agar selalu mengingat prinsip 2L. L yang
pertama adalah “Legal”. Perusahaan dan produk
investasi yang ditawarkan lewat aplikasi atau secara
langsung harus telah memperoleh izin dari lembaga dan
otoritas yang berwenang. Mulai dari izin badan hukum,
izin kegiatan usaha, serta izin memasarkan produk
investasi. Anda bisa cek ke Kontak OJK 157 untuk
perusahaan dan produk keuangan yang berizin OJK,
atau melalui situs www.ojk.go.id/waspada-investasi.
Sedangkan untuk penawaran investasi di bidang
Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), legalitas pelaku
usaha bisa dicek melalui www.bappebti.go.id.
“Jangan mudah tergiur penawaran investasi lewat
aplikasi atau situs internet. Harus dipastikan perusahaan
dan produk investasi tersebut telah memperoleh izin
dari lembaga dan otoritas yang berwenang,” kata
Tongam.
L yang kedua adalah “Logis”. Keuntungan yang
ditawarkan masuk akal dan wajar. Investasi yang legal
tidak akan menjanjikan untuk besar tanpa risiko dalam
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waktu cepat. “Harus dilihat apakah penawaran investasi
itu logis. Jangan sampai karena imping-imping imbal
hasil yang tinggi, rasionalitas kita kalah,” pesannya.
Tongam memberi contoh, belum lama ini ada
penawaran investasi di tanaman singkong dengan
keuntungan 30% per bulan, padahal singkong tidak bisa
dipanen setiap bulan. Ada juga penawaran investasi
di Bogor berupa kavling dengan lima pohon kurma.
Dari pohon tersebut dijanjikan keuntungan Rp 100 juta
setahun.
“Apakah pohon kurma sebegitu bagusnya di Indonesia,
sehingga bisa menghasilkan Rp 100 juta per tahun? Ini
kan tidak rasional,” ujarnya.
Tongam menambahkan, sebetulnya tidak sedikit
masyarakat yang sudah mengetahui investasi yang
dipilihnya ilegal, namun seolah menutup mata karena
tergiur dengan keuntungan yang dijanjikan. Di sisi lain,
banyak juga masyarakat yang tidak memahami investasi
yang dipilihnya ternyata ilegal.
Fenomena ini banyak dijumpai di investasi yang
menggunakan robot trading dan binary option. “Jadi
ini orang intelek yang memang sengaja mencari
keuntungan di dalam trading-trading yang mereka
sudah tahu ilegal. Binary itu kan sistemnya judi, tebaktebakan. Kemudian robot trading itu menawarkan
contohnya keuntungan yang pasti. Kebanyakan,
investasi ilegal ini kan skema ponzi, money game,
sistem piramida. Dia akan hidup terus sepanjang peserta
baru itu masih ada,” ungkap Tongam.

“

“Banyak yang sudah tahu ilegal,
tetapi karena awalnya mendapat
keuntungan, mereka diam saja.
Begitu mengalami kerugian, baru
teriak-teriak,” ungkapnya.

Perdagangan Berjangka Komoditi
Penawaran investasi ilegal di bidang Perdagangan
Berjangka Komoditi belakangan ini juga kini marak.
Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar
Bappebti Tirta Karma Senjaya menuturkan, agar tidak
menjadi korban, masyarakat perlu mengenali modusmodus kegiatan PBK ilegal. Antara lain menawarkan
kontrak berjangka dan kontrak derivatif lainnya layaknya
pialang legal, menjadi introducing broker (IB) pialang
berjangka luar negeri, serta menampilkan legalitas dari
regulator dunia untuk meyakinkan masyarakat, padahal
tidak sesuai dengan ketentuan di Indonesia.
“PBK ilegal ini biasanya penawarannya melalui internet,
sosial media atau YouTube. Bahkan biasanya di website,
tapi fake website yang legal dan kemudian diarahkan
ke Telegram. Pendaftaran bisanya juga dilakukan
secara online dan tidak memiliki kantor perwakilan di
Indonesia, biasanya ini dilakukan oleh perseorangan
atau komunitas,” ungkap Tirta Karma.

Modus selanjutnya, deposit dana biasanya melalui
rekening pribadi dan/atau perusahaan exchanger dan
dananya ke luar negeri, kemudian sering melakukan
seminar, edukasi, pelatihan di bidang PBK tanpa izin
Bappebti.
“Sesuai undang-undang perdagangan berjangka
komoditi, semua yang terkait dengan pelatihan ataupun
pelatihan trading juga harus disetujui Bappebti,” tegas
Tirta.
Untuk penawaran investasi berkedok PBK, Tirta
mengatakan biasanya mereka melakukan duplikasi
atau mendompleng pialang legal, mencatut legalitas
dari Bappebti atau lembaga pemerintah lainnya,
menawarkan paket investasi dengan imbal hasil tinggi
serta iming-iming fixed income, passive income dan
profit sharing.
“Untuk perjudian berkedok PBK, biasanya menggunakan
platform binary option, menebak harga suatu aset
naik atau turun dalam periode tertentu, kemudian
menggunakan affiliator atau agen dan influencer
yang memiliki pengaruh di masyarakat. Ada juga yang
money game atau skema ponzi, ini juga harus dipahami
masyarakat,” jelas Tirta.
Sepanjang 2021, Kementerian Perdagangan (Kemendag)
telah memblokir 1.222 situs web perdagangan
berjangka komoditi ilegal dan permainan judi berkedok
trading. Upaya ini dilakukan guna memperkuat
perlindungan masyarakat dari bahaya investasi ilegal
yang merugikan.
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KONSULTASI
1. Mauu tanya, kalau merubah dari PU ke mandiri
gimana caranya? Terima kasih
IG ardi_XXXX

JAWAB
Pada dasarnya, kepesertaan JKN-KIS merupakan hal
yang wajib dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Apabila status kepesertaan Pekerja Penerima Upah
(PPU) dinyatakan non aktif akibat pemutusan hubungan
kerja atau sudah pensiun, peserta bisa mengaktifkan
kembali status kepesertaan JKN-KIS nya dan mengubah
segmentasi kepesertaannya menjadi Pekerja Bukan
Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri.
Adapun pemindahan kepesertaan JKN-KIS dari segmen
PPU ke PBPPU atau mandiri bisa dilakukan secara online
melalui melalui aplikasi Mobile JKN atau bisa dengan
mengakses layanan PANDAWA (Pelayanan Administrasi
melalui Whatsapp) di nomor 0811 8 165 165 dengan
jam operasional pada pukul 08.00 - 15.00 di hari Senin
sampai Jumat.

3. Apakah bisa pindah segmen peserta mandiri ke ke
segmen peserta Penerima Bantuan Iuran?
IG : umiduXXXX

JAWAB
Segmentasi kepesertaan dapat berubah untuk
menjamin keberlanjutan kepesertaan. Peserta juga
dapat melakukan perubahan segmentasi kepesertaan
hingga kelas perawatan sesuai dengan kemampuan
yang dimiliki oleh peserta yang bersangkutan.
Apabila peserta JKN-KIS ingin mengubah segmentasi
kepesertaan dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah
(PBPU) atau peserta mandiri menjadi Penerima Bantuan
Iuran (PBI) yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah,
maka peserta bisa langsung mengajukan permohonan
tersebut dan langsung diajukan melalui Dinas Sosial.
Adapun mekanisme yang harus dilalui oleh peserta
apabila ingin merubah segmentasi kepesertaan PBPU
atau peserta mandiri menjadi PBI:
1.

2.

2. Apakah sekarang masih bisa mendaftarkan BPJS
Kesehatan untuk calon bayi ?
IG agustinXXXX

JAWAB
Sesuai ketentuan yang berlaku, pendaftaran calon
bayi dalam kandungan sudah tidak berlaku lagi. Saat
ini, pendaftaran bayi dapat dilakukan setelah sang
bayi dilahirkan. Bayi baru lahir dari peserta jaminan
kesehatan wajib didaftarkan kepada BPJS Kesehatan
paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Apabila peserta
ingin mendaftarkan bayinya setelah melahirkan, peserta
bisa langsung dibayarkan dan status kartu dapat
langsung aktif, dengan melampirkan :
1. Kartu keluarga,
2. KTP kedua orang tua,
3. Kartu JKN-KIS kedua orang tua
4. Surat keterangan bayi dilahirkan dari pihak
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau
rumah sakit tempat bayi dilahirkan,
5. Untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah
(PBPU) dan peserta Pekerja Penerima Upah
(PPU), setelah bayi lahir bisa langsung dibantu
didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS oleh
petugas rumah sakit melalui aplikasi SIPP,
6. Untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI),
setelah bayi lahir, pendaftaran dapat dilakukan
di kantor cabang BPJS Kesehatan.
Orang tua dari bayi wajib melakukan perubahan
data bayi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah
kelahiran ke Kantor cabang BPJS Kesehatan dengan
melampirkan :
•
Akta lahir,
•
Kartu keluarga yang sudah ada identitas nama
anak ,
•
Kartu sementara milik bayi.
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3.

Menghubungi dinas sosial setempat dengan
membawa dokumen kependudukan (e-KTP,KK,
Kartu BPJS Kesehatan lama dan SKTM (Surat
Keterangan Tidak Mampu) dari kelurahan )
Dinas sosial (Tim Kesejahteraan Sosial
Kecamatan, TKSK) selanjutnya akan melakukan
verifikasi dan validasi dokumen kependudukan.
Kegiatan pengecekan langsung ke rumah
tangga/ keluarga dan melalui musyawarah desa/
kelurahan.

4. Mau masuk Mobile JKN tetapi tidak bisa karena
katanya email dan nomor handphone tidak
sesuai padahal belum pernah daftar Mobile JKN.
Bagaimana solusinya?
IG : dwi.pujiXXXX

JAWAB
Aplikasi Mobile JKN merupakan salah satu inovasi
yang dihadirkan BPJS Kesehatan untuk memberikan
fleksibilitas kepada peserta untuk mengakses
layanan kepesertaan JKN-KIS hanya dengan melalui
smartphone. Dengan begitu, peserta JKN-KIS yang ingin
mendapatkan layanan kepesertaan JKN-KIS, kini sudah
tidak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan dan hanya
tinggal mengakses aplikasi Mobile JKN di manapun dan
kapanpun.
Terkait dengan cara mengakses layanan aplikasi Mobile
JKN, peserta hanya tinggal mengisi data pribadi sesuai
dengan yang diminta, termasuk nomor kepesertaan
JKN-KIS, nomor handphone dan alamat email. Apabila
saat masuk terdapat ketidaksesuaian alamat email dan
nomor handphone, peserta bisa mengubahnya terlebih
dahulu melalui layanan digital yang dimiliki BPJS
Kesehatan.

