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CEO

Message

PANDEMI

Covid-19 Belum Berakhir,
Dukungan BPJS Kesehatan
Masih Tetap Mengalir

L

ebih dari 1 tahun pandemi Covid-19 terjadi di
Indonesia sejak kasus terkonfirmasi positif pertama
kali diumumkan oleh pemerintah. Selama lebih
dari 1 tahun itu pula, gelombang besar kasus
positif telah berkali-kali menerpa Indonesia termasuk
beberapa waktu belakangan ini dimana kasus positif
telah mencapai angka tertinggi sejak kasus ini pertama
kali ditemukan di Indonesia.
Lebih dari 1 tahun pula pemerintah bersama masyarakat
telah mengambil bagian masing-masing untuk
melakukan upaya agar dapat beradaptasi dengan
kondisi yang terjadi. Kebiasaan yang berubah dengan
menyesuaikan kondisi pandemi serta ekonomi yang
menurun akibat pandemi tentu berdampak terhadap
berbagai aspek kehidupan. Pemerintah pun telah
melakukan upaya maksimal melalui percepatan
penanganan pandemi untuk menjaga agar kasus positif
tetap terkendali sekaligus roda perekonomian berjalan
dengan optimal.
Dalam situasi sulit, BPJS Kesehatan sebagai badan hukum
publik yang mengemban amanat penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia
Sehat (JKN-KIS) ikut ambil bagian dalam percepatan
penanganan pandemi Covid-19. Dukungan yang kami
berikan kepada pemerintah senantiasa mengalir sejak
awal terjadinya pandemi.
Sampai saat ini, BPJS Kesehatan masih memberikan
dukungan melalui penugasan khusus verifikasi klaim
Covid-19 yang diharapkan dapat membantu percepatan
pembayaran klaim yang dilakukan oleh Kementerian
Kesehatan kepada rumah sakit. Penugasan khusus ini
dilaksanakan berdasarkan surat dari Menteri Koordinator
Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)
Nomor S.22/MENKO/PMK/III/2020 tentang Penugasan
Khusus Verifikasi Klaim Covid-19 yang pelaksanaan
selanjutnya diatur secara teknis melalui Keputusan
Menteri Kesehatan.
Kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada
BPJS Kesehatan untuk verifikasi klaim Covid-19 tentu
kami laksanakan dengan optimal melalui penyediaan
petugas verifikator dan sistem verifikasi berbasis digital
yang dilengkapi dengan dashboard pemantauan
serta webservice pertukaran data dispute klaim.

Dalam pengelolaan verifikasi klaim ini pula, BPJS
Kesehatan senantiasa menerapkan prinsip kehatihatian, transparansi, profesionalitas dan akuntabilitas
serta mengacu pada regulasi yang berlaku. Adapun
untuk meminimalisir risiko fraud dan dispute klaim,
BPJS Kesehatan senantiasa berkoordinasi, melakukan
asistensi teknis dan sosialisasi dengan pihak terkait yaitu
Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Adinkes, Tim
Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) dan pihak terkait
lainnya serta melakukan verifikasi by system.
Selain dukungan berupa penugasan khusus verifikasi
klaim Covid-19, BPJS Kesehatan juga melakukan
verifikasi terhadap kasus KIPI (Kejadian Ikutan Pasca
Imunisasi) bagi peserta JKN-KIS aktif melalui mekanisme
klaim JKN. Sedangkan bagi non peserta JKN-KIS maupun
peserta JKN-KIS non aktif, didanai melalui mekanisme
pendanaan lain yang bersumber dari APBN dengan
mekanisme pengelolaan administrasi klaim Covid-19.
Untuk mendukung upaya pemerintah dalam rangka
pencegahan penyebaran Covid-19, BPJS Kesehatan juga
berkontribusi dalam proses vaksinasi yang dilakukan
pemerintah berupa dukungan data, pencatatan
pelaksanaan vaksinasi, mulai dari registrasi, screening
hingga dokumentasi pelaporan melalui aplikasi P-Care
yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan.
Kami berharap, dukungan yang kami berikan dapat
membantu pemerintah dalam rangka penanganan
pandemi Covid-19. Upaya penanganan ini tentu tidak
hanya dilakukan oleh pemerintah beserta jajaran dan
pihak-pihak terkait. Seluruh elemen masyarakat juga
harus bahu membahu dalam penanganan Covid-19
dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang
berlaku guna memutus mata rantai penyebaran
Covid-19. Semoga setiap upaya baik kita semua dalam
penanganan Covid-19 ini senantiasa diridhoi oleh Allah
SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pandemi ini
dapat segera berakhir.
Direktur Utama
Ali Ghufron Mukti
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Sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu
Indonesia Sehat (JKN-KIS) juga, BPJS Kesehatan juga memiliki kontribusi dalam
penanggulangan pandemi Covid-19. Manajemen BPJS Kesehatan pun secara
khusus menjadikan hal tersebut sebagai salah satu fokus utama BPJS Kesehatan
di tahun 2021.
Salah satu fokus dalam membantu penanggulangan pandemi ini adalah melakukan
verifikasi terhadap klaim pelayanan kesehatan akibat Covid-19 di rumah sakit.
Verifikasi klaim merupakan suatu proses menguji kebenaran, validitas dan akurasi
terhadap klaim yang diajukan oleh fasilitas kesehatan. Verifikasi klaim Covid-19
dilakukan BPJS Kesehatan secara transparan dan akuntabel dengan berpedoman
terhadap ketentuan dan regulasi yang telah dikeluarkan oleh Kementerian
Kesehatan. Lebih jauh, BPJS Kesehatan juga menerapkan sejumlah langkah untuk
mencegah potensi kecurangan atau fraud.
BPJS Kesehatan juga memberikan dukungan sumber data dalam penyusunan
target masyarakat yang akan menerima vaksin Covid-19, memberikan informasi
pencatatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang meliputi registrasi, screening
hingga dokumentasi pelaporan melalui aplikasi P-Care Vaksinasi.
Kontribusi ini sampai dengan saat ini masih terus berjalan. Sejumlah langkah dan
upaya dan strategi menjadi perhatian manajemen sebagai bagian dari organisasi
pelayanan publik. Tentu kita berharap agar pandemi Covid 19 segera teratasi.
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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BPJS KESEHATAN JAGA
KEWAJARAN KLAIM
RUMAH SAKIT
Menteri Kesehatan RI
Budi Gunawan

Untuk itu, World Health Organization (WHO)
sudah memberikan empat strategi utama. Pertama
adalah perubahan perilaku atau penerapan
protokol kesehatan. Ini yang kita kenal dengan 3M
(memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak)
yang selama ini memang di pemerintah di-lead
oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB).

KILAS & PERISTIWA

BPJS Kesehatan Ciptakan Jaringan Ekosistem Kesehatan Digital
jaringan ekosistem kesehatan digital yang kuat. Selain
memperkuat operasional organisasi, sistem teknologi
infomasi BPJS Kesehatan juga telah menyumbang
banyak kontribusi dalam upaya penanganan Covid-19 di
Indonesia.

Jakarta
Indonesia kembali dipercaya International Social Security
Association (ISSA) untuk berbagi pengalaman tentang
bagaimana faktor kunci, kompleksitas dan tantangan
sistem teknologi informasi dalam ekosistem kesehatan
digital JKN-KIS, dalam merespon pandemi Covid-19.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti pun
berkesempatan menjadi salah satu panelis dalam acara
ISSA Symposium on Information and Communication
Technology in Social Security: Responses to Covid-19
yang digelar daring tersebut, Rabu (19/05).
Ia mengatakan bahwa pandemi Covid-19 yang
mengakibatkan degradasi dalam berbagai sektor,
justru dijadikan peluang oleh BPJS Kesehatan untuk
mengembangkan dan memantapkan implementasi
sistem teknologi informasi demi menciptakan

Ghufron pun menekankan bahwa dalam mengembangkan
sistem teknologi informasi, BPJS Kesehatan selalu
melakukan identifikasi kebutuhan peserta JKN-KIS
terlebih dulu berdasarkan customer journey. BPJS
Kesehatan juga mendorong para mitra penyedia layanan
kesehatan untuk menerapkan digitalisasi layanan dan
penyempurnaan secara kontinu. Ia juga menyebut
bahwa aspirasi stakeholders sangat diperlukan dalam
pengembangan sistem teknologi informasi dan layanan
digital.

"Put people first, kita harus dengarkan kebutuhan
mereka. Di samping itu, kita juga bangun team work dan
leadership yang kuat untuk memantapkan pelayanan
kepada peserta JKN-KIS. Sebagai pembanding, faktor
kunci keberhasilan sistem teknologi informasi ekosistem
digital di Korea Selatan untuk mencegah sistem
pelayanan kesehatan kolaps adalah struktur kerja sama
dan interoperabilitas sistem, serta data antar lembaga
di pemerintah pusat dan daerah yang sangat bagus.
Hal ini bisa menjadi referensi bagi Indonesia untuk
menyempurnakan sistem teknologi informasi pelayanan
kesehatan," ucapnya.

BPJS Kesehatan Ajak Perusahaan Donasi untuk Masyarakat Belum Terdaftar JKN
Timika
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan
Kamoro (YPMAK) binaan PT Freeport Indonesia bekerja
sama dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan
dukungan pendanaan pendaftaran bagi penduduk
dalam Program JKN KIS.

Ia juga menekankan bahwa hal tersebut merupakan
alternatif solusi pembiayaan JKN-KIS di mana pihak yang
memiliki dana memberikan donasi kepada kelompok
hidden middle (kelompok menengah yang memiliki
kemampuan terbatas dalam membayar iuran).

“Secara khusus kami memberikan apresiasi kepada
YPMAK PT Freeport Indonesia atas komitmen kerja sama
yang terjalin dengan sangat baik dengan BPJS Kesehatan.
PT Freeport Indonesia telah menunjukan kontribusi
dan berperan memberikan donasi untuk mendaftarkan
penduduk di wilayah kerja PT Freeport Indonesia ke
dalam Program JKN-KIS,” kata Direktur Perluasan dan
Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, David Bangun di
Kabupaten Mimika, Rabu (23/06).

Dari total 29 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua,
seluruhnya telah terintegrasi ke dalam Program JKN-KIS.
Adapun capaian peserta di wilayah Kabupaten Mimika
yang merupakan lokasi kerja sama saat ini adalah
282.239 jiwa atau 90,58% dari total penduduk sebanyak
311.584 jiwa.

David menambahkan, saat ini PT. Freeport Indonesia
memberikan donasi awal kepada 10.000 jiwa masyarakat
7 suku di sekitar PT Freeport Indonesia, terhitung mulai
bulan Juni 2021 sampai dengan Mei 2022.
"Kami berharap aksi donasi atau filantropi yang dilakukan
oleh PT Freeport Indonesia dapat menjadi contoh bagi
badan usaha lainnya berkontribusi dan menyalurkan
dana CSR untuk donasi pendaftaran peserta ke dalam
Program JKN-KIS sebagai wujud nyata gotong-royong
seluruh elemen bangsa dalam terselenggaranya jaminan
kesehatan yang berkualitas di Indonesia," ucapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Reynold
Rizal Ubra menyampaikan, sejak tahun 2017 silam
target UHC oleh Pemda Mimika telah dicapai dan saat
ini memasuki tahun keempat. Ia mengatakan, selama
lebih dari setahun pandemi Covid-19 berdampak pada
semua tatanan pembangunan termasuk pembiayaan
kesehatan sehingga untuk tahun 2021 ini capaian UHC
pun mengalami dinamika. Namun bersama PT Freeport
Indonesia dan YPMAK, pemerintah berkomitmen untuk
berkontribusi dalam peningkatan UHC bagi penduduk
asli Mimika.
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Kontribusi BPJS Kesehatan dalam
Penanggulangan Covid-19
Sudah lebih dari 1,5 tahun masa pandemi, Covid-19 masih menjadi ancaman besar bagi masyarakat.
Situasi penularan Covid-19 di tingkat nasional maupun global masih sangat tinggi. Bahkan
belakangan muncul berbagai varian baru dengan tingkat penularan yang lebih tinggi dibandingkan
sebelumnya. Kondisi ini menuntut kita semua untuk lebih waspada dan terus disiplin menerapkan
protokol kesehatan.

P

enyebaran Covid-19 di Indonesia ini tidak hanya
berdampak pada aspek kesehatan, namun
juga memengaruhi aspek-aspek lain seperti
politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan
keamanan, serta kesejahteraan masyarakat. Percepatan
penanganan Covid-19 dalam bentuk pemberian
pelayanan kesehatan terhadap pasien Covid-19 di rumah
sakit yang menyelenggarakan pelayanan Covid-19
sangat dibutuhkan dengan biaya yang ditanggung oleh
pemerintah atau negara.
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian
Kesehatan Abdul Kadir menegaskan, pemerintah
mempunyai kewajiban menanggung semua pembiayaan
pasien atau masyarakat yang terkena dampak Covid-19.
Hal itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 tahun
1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
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“Kita sesuai dengan aturan bahwa semua pasien Covid-19
itu menjadi tanggung jawab pemerintah karena ini yang
mengatur adalah perintah dari undang-undang wabah
yang memang kita pegang sampai sekarang,” kata Abdul
Kadir dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9.
Kontribusi BPJS Kesehatan
Terkait pemberian pelayanan kesehatan terhadap
pasien Covid-19 tersebut, BPJS Kesehatan sebagai
penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional
– Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) juga memiliki peran
penting. Antara lain melakukan verifikasi terhadap klaim
pelayanan kesehatan akibat Covid-19 di rumah sakit.
Penugasan khusus ini mengacu pada surat Menteri
Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan

FOKUS

(Menko PMK) Nomor S.22/MENKO/PMK/III/2020 tentang
Penugasan Khusus Verifikasi Klaim Covid-19. Selanjutnya
dikeluarkan pula Keputusan Menteri Kesehatan (KMK)
No. HK.01.07/MENKES/4718/2021 tentang Petunjuk
Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien
Covid-19 bagi Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan
Covid-19.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti
menyampaikan, verifikasi klaim merupakan suatu proses
menguji kebenaran, validitas dan akurasi terhadap klaim
yang diajukan oleh fasilitas kesehatan. Verifikasi klaim
Covid-19 dilakukan BPJS Kesehatan secara transparan
dan akuntabel dengan berpedoman pada ketentuan
dan regulasi yang telah dikeluarkan oleh Kementerian
Kesehatan.
Dalam melaksanakan peran dan tugasnya agar tetap
transparan dan profesional, BPJS Kesehatan senantiasa
melakukan koordinasi bersama pemangku kepentingan
(stakeholder) lainnya. Proses verifikasi klaim pun
dilakukan secara digital, antara lain menerima klaim
Covid-19 melalui aplikasi VClaim , melakukan verifikasi
secara digital menggunakan aplikasi VIDI Covid-19,
memberikan informasi hasil verifikasi pada aplikasi rumah
sakit (VClaim ), menyediakan dashboard pemantauan
klaim Covid-19 yang dapat diakses oleh pihak eksternal,
menyediakan webservices untuk pertukaran data dispute
klaim Covid-19, serta secara khusus mengalokasikan
petugas verifikator Covid-19 dan penyiapan sistem untuk
pengelolaan klaim Covid-19.
Adapun alur pengajuan klaim Covid-19 dimulai dari
rumah sakit mengajukan permohonan pengajuan
klaim dengan mengakses aplikasi e-klaim INA-CBGs.
Dari dokumen tersebut, Kementerian Kesehatan dapat
memberikan uang muka kepada rumah sakit paling
banyak 50% dari jumlah klaim yang diajukan.
Selanjutnya dokumen klaim yang sudah di-entry pada
aplikasi e-klaim Kementerian Kesehatan diterima BPJS
Kesehatan melalui aplikasi VClaim BPJS Kesehatan.
Dari aplikasi tersebut, verifikator kemudian melakukan
verifikasi digital klaim dengan metode filtrasi logik
tertentu melalui aplikasi VIDI. Setelah dilakukan verifikasi,
maka akan didapatkan hasil verifikasi yang menyatakan
bahwa klaim sesuai/klaim tidak sesuai/klaim pending/
klaim dispute.
“Proses yang dilakukan BPJS Kesehatan mulai dari
dokumen klaim diterima aplikasi VClaim sampai hasil
verifikasi tadi harus diselesaikan dalam waktu 14 hari
kerja sejak klaim diterima BPJS Kesehatan. Untuk klaim
yang sudah sesuai, tentunya klaim akan dibayarkan
oleh Kementerian Kesehatan,” terang Ali Ghufron Mukti
dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR-RI.
Ghufron menjelaskan, untuk kasus klaim pending
karena berkas klaim yang diajukan tidak lengkap, BPJS
Kesehatan akan melakukan koordinasi dengan rumah
sakit untuk perbaikan dan pengajuan kembali. Sedangkan
untuk klaim dispute atau adanya ketidaksepakatan
pelayanan atau tindakan klinis antara BPJS Kesehatan

dengan fasilitas kesehatan, Kementerian Kesehatan
akan menyelesaikan klaim dispute tersebut melalui Tim
Penyelesaian Klaim Dispute (TPKD).
Dalam periode 28 Januari 2020 sampai dengan 19 Juni
2021, total pengajuan klaim Covid-19 sebanyak 1.044.855
kasus dengan biaya sebesar Rp 61,4 triliun. Dari jumlah
tersebut, yang selesai diverifikasi sebanyak 958.210 kasus
dengan biaya Rp 58,6 triliun (95,46%), sisanya dalam
proses verifikasi klaim.
KIPI Covid-19
Selain melakukan verifikasi terhadap klaim pelayanan
kesehatan akibat Covid-19 di rumah sakit, dukungan
BPJS Kesehatan juga diberikan dalam rangka penjaminan
Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Covid-19, yaitu
kejadian medik yang diduga berhubungan dengan
vaksinasi Covid-19
Ghufron menerangkan, untuk peserta JKN-KIS aktif,
pelayanan KIPI Covid-19 ditanggung melalui mekanisme
Jaminan Kesehatan Nasional dengan pelayanan
kesehatan kelas III. Proses administrasi klaim KIPI peserta
aktif JKN-KIS ini menggunakan mekanisme klaim JKN.
Selanjutnya untuk peserta JKN non aktif dan non JKN,
pelayanan KIPI Covid-19 didanai melalui mekanisme
pendaaan lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN). Proses administrasi klaim
peserta non aktif JKN dan non JKN ini melalui mekanisme
pengelolaan administrasi klaim Covid-19.
Vaksinasi Covid-19
Untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang menjadi
salah satu game changer dalam pengendalian pandemi,
BPJS Kesehatan juga memberikan dukungan sumber
data dalam penyusunan target masyarakat yang akan
menerima vaksin Covid-19, memberikan informasi
pencatatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang
meliputi registrasi, screening hingga dokumentasi
pelaporan melalui aplikasi P-Care Vaksinasi.
Untuk alur data vaksinasi Covid-19, data sasaran vaksin
diperoleh dari aplikasi Peduli Lindungi dan pendaftaran
yang dilakukan secara on site (go show) yang diinput
melalui aplikasi P-Care Vaksinasi yang dibuat khusus oleh
BPJS Kesehatan untuk pelayanan vaksinasi. Data yang
sudah diinput pada aplikasi P-Care Vaksinasi tersebut
kemudian dikirim ke aplikasi Peduli Lindungi.
Untuk
memudahkan
monitoring
dan
evaluasi
pemerintah terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19, datadata tersebut juga ditampilkan yang menyatu dengan
dashboard satu data vaksinasi yang dikelola Komite
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
(KPC-PEN).
“Selain menyiapkan aplikasi P-Care Vaksinasi, BPJS
Kesehatan juga menyiapkan dashboard capaian vaksinasi
sebagai pembanding untuk memudahkan monitoring
dan evaluasi dengan memberikan overview pelaksanaan
INFO BPJS KESEHATAN//EDISI 99
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vaksinasi Covid-19 yang dikelola oleh BPJS Kesehatan,”
terang Ghufron.
Terkait kesiapan P-Care Vaksinasi dalam menuju 2 juta
vaksinasi per hari, lanjut Ghufron, dilakukan penyesuaian
aplikasi P-Care Vaksinasi sehingga dapat input peserta
vaksinasi usia 12-17 tahun. Selanjutnya melakukan
monitoring rutin untuk memastikan utilisasi infrastruktur
tetap normal, menyiapkan alur koordinasi penanganan
keluhan kendala sistem BPJS Kesehatan, serta melakukan
persiapan penambahan kapasitas infrastruktur jika
pemanfaatan sistem sudah mencapai limit (70%-80%).
Pencegahan Fraud

Ghufron
mengungkapkan,
pihaknya
berupaya
meningkatkan efektivitas pengelolaan klaim Covid-19
melalui beberapa tahapan, yang meliputi 1) prospektif,
dengan memastikan eligibilitas peserta, 2) concurrent,
dengan memverifikasi klaim melalui logika verifikasi,
serta 3) retrospektif, yaitu dengan meninjau kembali data
klaim melalui dashboard monitoring evaluasi klaim.

Ali Ghufron menambahkan, dalam menjalankan tugas
khusus dari pemerintah untuk melakukan proses
verifikasi klaim rumah sakit untuk kasus Covid-19, BPJS
Kesehatan juga menerapkan sejumlah langkah untuk
mencegah potensi kecurangan atau fraud.

“Hal ini tentunya dilaksanakan dengan mengedepankan
prinsip akuntabilitas, transparansi dan profesionalisme
yang didukung melalui proses digitalisasi dalam
mempermudah proses dan memberikan akurasi hasil.
Selain itu, dibutuhkan pula pengawasan dari aparat
internal pemerintah, BPK, BPKP, KPK, dan instansi
lainnya,” terang Ghufron.

Dikatakan Ghufron, proses penanganan klaim Covid-19
melibatkan sejumlah pihak di dalamnya. Selain BPJS
Kesehatan yang berperan melakukan proses verifikasi
klaim yang diajukan rumah sakit, ada pula Dinas
Kesehatan yang melakukan pembinaan dan pengawasan,
serta Kementerian Kesehatan RI yang berperan
melakukan pembayaran klaim, pemberian uang muka,
dan menyelesaikan dispute klaim.

Ia juga mengungkapkan, ada sejumlah tantangan dalam
mencegah fraud pada klaim Covid-19, seperti regulasi
yang baru terbit setelah pelayanan diberikan kepada
pasien, pemahaman terhadap regulasi yang belum sama,
belum optimalnya kepatuhan terhadap regulasi dan
kebijakan yang berlaku, serta adanya pasien Covid-19
yang memiliki identitas lebih dari satu nomor dalam
pengajuan klaim oleh rumah sakit.

Untuk itu, diperlukan kehati-hatian, akuntabilitas,
transparansi, dan profesionalisme dari masing-masing
pihak dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk
meminimalisir terjadinya potensi fraud.

“Upaya pencegahan fraud juga kami lakukan melalui
sosialisasi dan asistensi teknis kepada stakeholders.
Dengan verifikasi by system dan menggunakan aplikasi
khusus, kami berharap potensi fraud juga dapat dideteksi
sedini mungkin. Kami mengharapkan komitmen rumah
sakit untuk tertib administrasi dalam mengajukan klaim
Covid-19. Kami juga berharap Dinas Kesehatan dan

“Dalam penugasan khusus verifikasi klaim Covid-19, ada
beberapa titik potensi fraud yang harus kita waspadai.
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Misalnya dari pasien, ada ketidaksesuaian identitas.
Risiko fraud bisa ditemukan pada profil rumah sakit,
kompetensi, sarana-prasarana, tata koding, dan input
klaim pada aplikasi," bebernya.
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FOKUS

stakeholders terkait dapat memberikan dukungan dalam
upaya menyelesaikan klaim dispute Covid-19,” ucap
Ghufron.
Terkait peran BPJS Kesehatan dalam upaya
penanggulangan Covid-19 tersebut, Menteri Kesehatan
RI Budi Gunadi Sadikin meminta BPJS Kesehatan dapat
menjalankan tugasnya dengan optimal, serta melakukan
langkah-langkah untuk mencegah potensi.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif KPC-PEN Raden
Pardede juga mengungkapkan, di dalam penanganan
Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, peran BPJS
Kesehatan memang sangat besar. Selain melaksanakan
verifikasi klaim biaya perawatan Covid-19, basis data
peserta yang dimiliki BPJS Kesehatan, khususnya peserta
Penerima Bantuan Iuran (PBI) juga sangat membantu
pemerintah untuk bisa menyalurkan bantuan Program
Perlindungan Sosial dengan lebih tepat sasaran.
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BINCANG

KLAI

Indonesia dan banyak negara di dunia hingga
saat ini masih dihantam pandemi Covid-19, dan
belum bisa diprediksi kapan pandemi ini akan
berakhir. Bahkan merebaknya varian delta yang
tersebar di berbagai wilayah di Indonesia telah
menimbulkan gelombang kedua Covid-19.

P

emerintah juga terus berupaya menanggulangi
pandemi Covid-19 melalui berbagai kebijakan.
Antara lain mengimplementasikan PPKM mikro
darurat di sejumlah daerah, mempercepat
pelaksanaan vaksinasi Covid-19, meningkatkan kapasitas
testing dan tracing, serta meningkatkan ruang isolasi
dan perawatan bagi pasien Covid-19. Terkait perawatan
penanganan pasien Covid-19, peran BPJS Kesehatan
juga sangat penting, yaitu melakukan verifikasi terhadap
klaim pelayanan kesehatan akibat Covid-19 di rumah
sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
merupakan penugasan khusus kepada BPJS kesehatan
oleh Pemerintah.
Lantas, bagaimana strategi pemerintah menghadapi
lonjakan kasus aktif Covid-19? Apa yang diharapkan
dari BPJS Kesehatan dalam menjalankan penugasan
khusus tersebut? Berikut pernyataan Menteri Kesehatan
RI Budi Gunadi Sadikin saat menghadiri Rapat Dengar
Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI dan seminar
“Pencegahan Fraud dalam Penanganan Covid-19” yang
dirangkum Info BPJS dalam rubrik Bincang.

Bagaimana strategi menghadapi lonjakan kasus aktif
Covid-19 ?
Untuk penanganan pandemi ini, tujuan utamanya
hanya satu, kita menurunkan laju penularan (virus) atau
flattening the curve, sehingga orang yang sakit bisa
dirawat di rumah sakit, sehingga orang yang sakit tidak
melebihi kapasitas di rumah sakit.
Untuk itu, World Health Organization (WHO) sudah
memberikan empat strategi utama. Pertama adalah
perubahan perilaku atau penerapan protokol kesehatan.
Ini yang kita kenal dengan 3M (memakai masker,
mencuci tangan, menjaga jarak) yang selama ini
memang di pemerintah di-lead oleh Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB). Kedua adalah strategi
deteksi, yaitu melakukan testing, tracing dan isolasi
yang ini di-lead berdua antara Kementerian Kesehatan
dan BNPB. Strategi ketiga adalah vaksinasi yang di-lead
oleh Kementerian Kesehatan, dan strategi keempat
adalah strategi terapi atau perawatan yang di-lead oleh
Kementerian Kesehatan.
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Tiga strategi utama yaitu protokol kesehatan, deteksi
dan vaksinasi diarahkan ke orang yang masih sehat.
Sedangkan strategi perawatan atau terapeutik diarahkan
kepada orang yang sakit.

Terkait perawatan atau terapeutik yang saat ini
menjadi tekanan, seperti apa strateginya?
Jumlah tempat tidur (di rumah sakit) di Indonesia ada
389.000 tempat tidur. Di awal tahun pada saat terjadi
krisis pandemi yang pertama, Kementerian Kesehatan
sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) agar 30%
dialokasikan untuk tempat tidur Covid-19, jadi total ada
130.000 tempat tidur dari 389.000 yang memang kita
minta dialokasikan untuk pasien Covid-19.
Sebelum lebaran, jumlah pasien Covid-19 ada 23.000,
dan jumlah tempat tidur yang tersedia pada saat itu ada
75.000, jadi tiga kali lipat dari jumlah pasien. Sekarang
ini (per 5 Juli 2021) jumlah pasien Covid-19 sudah
menyentuh 81.000, dan jumlah tempat tidurnya secara
dinamis sudah dinaikkan dari 75.000 menjadi 98.000
tempat tidur dengan estimasi kita kapasitasnya di
130.000 atau 30% dari total tempat tidur.
Memang, masalah utama kita adalah, kita perlu
mempercepat konversi tempat tidur di rumah sakit. Jadi

BINCANG
kalau kita lihat di beberapa tempat
yang terjadi outbreak gelombang
kedua seperti Jakarta, itu sudah
melakukan konversi yang sangat
banyak, lebih dari 50% sudah untuk
pasien Covid-19. Untuk provinsiprovinsi lain yang konversinya
masih rendah juga kita tingkatkan
konversinya.
Khusus untuk Jakarta, karena
tempatnya sudah penuh, yang kita
lakukan adalah untuk merawat
pasien Covid-19 yang harus masuk
ke rumah sakit, itu adalah pasienpasien dengan kondisi sedang,
saturasi di bawah 95, ada sesak dan
komorbid, itu kita pastikan mereka
bisa mendapatkan akses ke rumah
sakit. Sedangkan untuk pasien
yang tidak harus ke rumah sakit,
artinya saturasinya di atas 95, tidak
ada sesak dan tidak ada komorbid,
kami menghimbau jangan masuk ke
rumah sakit karena akan memenuhi
atau menghalangi orang-orang
yang harusnya bisa masuk ke rumah
sakit menjadi tidak bisa masuk.
Kami sudah menambah fasilitas
isolasi terpusat untuk mereka yang
masuk kategori ringan. Kita memiliki
Wisma Atlet, ada 8.000 kamar di
sana. Sekarang kita juga sudah
membuka tempat isolasi kedua dan
ketiga di Rusun Nagrak 3.000 kamar
dan Rusun Pasar Rumput 4.000
kamar. Jadi kita sudah menambah
7.000
kamar
isolasi
untuk
menampung orang yang memang
positif Covid-19, tetapi gejalanya
ringan atau OTG dan tidak bisa
isolasi mandiri. Sedangkan untuk
penambahan di sisi rumah sakit, kita
sudah mengkonversi tiga rumah
sakit pemerintah yaitu RS Fatmawati,
RS Persahabatan, dan RS Sulianti
Saroso dengan total kamar sekitar
1.000 tempat tidur, itu menjadi 100%
Covid-19 untuk bisa membantu DKI
Jakarta.
Kami juga sudah siapkan rumah sakit
cadangan di Wisma Haji Pondok
Gede dengan kapasitas sekitar 900
kamar yang bisa merawat pasien
Covid-19 kategori sedang dan
50 ICU, sehingga ada 950 tempat
tidur tambahan. Kita juga sudah
melakukan instruksi agar semua IGD
di rumah sakit diubah menjadi ruang
isolasi, sehingga bisa langsung
menampung pasien yang sudah
masuk. Kita bekerja sama dengan
BNPB/BPBD DKI Jakarta membangun
tenda-tenda di luar rumah sakit.

Bagaimana
perkembangan
pembayaran klaim rumah sakit
yang menangani pasien Covid-19?
Kita ada tunggakan klaim 2020,
saat saya masuk (menjadi Menteri
Kesehatan) yang sudah disetujui
anggarannya sebesar Rp 8,3 triliun.
Yang sudah kita bayar ada sekitar
Rp 6,1 triliun (per 5 Juli 2021). Jadi
cukup baik ya, mungkin sekitar 80%
dari tunggakan sebelumnya.
Problemnya adalah di awal tahun
2021, kita melihat tagihan tahun
lalu masih terus masuk, sehingga
kita bilang ini harus di-stop sampai
bulan Mei 2021, dan sampai bulan
Mei 2021 kita sudah lihat tagihannya
yang tadinya Rp 8,3 triliun
sisanya naik menjadi Rp 22 triliun.
Sedangkan untuk klaim 2021, kita
anggarkan Rp 23 triliun, yang sudah
dibayarkan sekitar Rp 10,5 triliun
(per 5 Juli 2021). Ini sudah jauh lebih
baik dibandingkan sebelumnya.
Untuk status tunggakan yang Rp 22
triliun, yang sudah dibayar sekitar
Rp 6,1 triliun, dan sedang dalam
proses sebesar Rp 9,5 triliun, kita
memerlukan additional budget
dari sini dan sudah dibantu oleh
Kementerian Keuangan, sehingga
diharapkan di bulan Juli 2021 yang
Rp 9,5 triliun mudah-mudahan
kita bisa bayar. Kemudian kita juga
masih punya outstanding yang
dispute sekitar Rp 6,9 triliun, ini
yang sedang diselesaikan dengan
tim verifikasi daerah. Seluruh dinas
kesehatan daerah, saya minta agar
segera bisa menyelesaikan bersama
dengan BPJS Kesehatan dan rumah
sakit di daerah agar bisa segera
menyelesaikan yang Rp 6,9 triliun ini.
Jadi memang masalah yang besar
adalah tagihan yang Tahun 2020.
Karena dia ditagihnya sudah lewat
tahun berjalan, sehingga harus
ada pemeriksaan audit termasuk
clearance dari audit BPKP agar yang
Rp22 triliun itu diselesaikan. Kita
terus upayakan ini bisa diselesaikan
dengan cepat.
Untuk 2021, kita juga ada dispute
sekitar Rp 4 triliun. Dispute ini yang
sekarang sedang kita percepat
verifikasinya agar tidak terjadi
penunggakan seperti tahun lalu.
(Data pembayaran klaim berubah
setiap hari. Hingga 19 Juli 2021,
Kementerian Kesehatan RI telah
membayarkan klaim pelayanan

Menteri Kesehatan RI

Budi Gunadi

Covid-19 kepada fasilitas pelayanan
kesehatan sebesar Rp 22,88 triliun.
Secara rinci, pembayaran klaim
tersebut terdiri dari bulan layanan
tahun 2021 (Januari-Juni) Rp 14,7
triliun dan tunggakan bulan layanan
tahun 2020 (Maret-Desember) yang
ditagihkan di 2021 sebesar Rp 8,16
triliun).
Bagaimana peran BPJS Kesehatan
dalam upaya penanggulangan
Covid-19?
Dalam pelayanan kesehatan akibat
Covid-19, BPJS Kesehatan yang
melakukan
verifikasi
terhadap
klaim rumah sakit. Jadi sebelum
klaim masuk ke kami (Kementerian
Kesehatan), ini diverifikasi terlebih
dahulu oleh BPJS Kesehatan.

Apa harapannya untuk BPJS
Kesehatan terkait penugasan
khusus tersebut, kaitannya juga
dalam upaya pencegahan fraud?
Untuk pembayaran klaim ke rumah
sakit, ini kan melalui BPJS Kesehatan
(proses verifikasinya). Jadi kita
harapkan BPJS Kesehatan bisa
melakukan pemeriksaan terhadap
kewajaran dari klaim yang dilakukan
rumah sakit-rumah sakit untuk
reimburse
pasien-pasien
yang
terkena penyakit Covid-19.
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ebagai peserta BPJS Kesehatan sangat penting
untuk mengetahui jenis fasilitas kesehatan (faskes)
yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Karena tiap faskes memiliki kompetensi
pelayanan yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya.
Semakin mengenal dan paham mengenai jenis faskes,
akan memberikan kemudahan bagi peserta untuk
mendapatkan pelayanan Kesehatan.
Tetapi yang jelas, setiap faskes yang bekerja sama
dengan BPJS Kesehatan telah terseleksi melalui proses
sudah lolos kredensialing/rekredensialing sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, untuk memastikan bahwa
kualitas pelayanan kesehatan pada faskes tersebut
sesuai dengan standar atau ketentuan dalam untuk
melayani peserta JKN
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Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan
wajib bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Demikian
juga Fasilitas Kesehatan milik swasta yang memenuhi
persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS
Kesehatan. Jenis faskes yang bekerja sama BPJS
Kesehatan dimulai dari FKTP, yang terdiri dari Puskesmas
atau yang setara, Praktik Dokter Perorangan, Praktik
Dokter Gigi perorangan, Klinik pratama atau yang setara
dan Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara.
Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan terdiri dari
Rumah Sakit, Klinik Utama dan dan faskes penunjang
seperti apotik, optik dan laboratorium .
Saat ini Terdapat empat klasifikasi RS yaitu RS Kelas A,
B, C, dan D. Perbedaan RS ini didasarkan pada fasilitas,

BENEFIT
sarana prasarana dan peralatan yang dimilik RS sesuai
kompetensinya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Perumahsakitan, terdapat standar minimal jumlah
Tempat Tidur Perawatan yang harus dimiliki oleh RS
berdasarkan klasifikasinya.
Untuk RS Umum kelas A paling sedikit 250 Tempat
Tidur, RS Umum Kelas B paling sedikit 200 Tempat
Tidur, RS Umum Kelas B paling sedikit 100 Tempat
Tidur dan RS Kelas D paling sedikit 50 Tempat Tidur.
Demikian pula untuk RS Khusus Kelas A paling sedikit
250 Tempat Tidur, RS Khusus Kelas B paling sedikit 200
Tempat Tidur. Berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2021
tersebut, untuk standar ketersediaan pelayanan Spesialis
dan Subspesialis maupun penambahan pelayanan,
didasarkan pada kemampuan RS yang tentunya harus
didukung pula oleh ketersediaan sarana dan prasarana
serta peralatan sesuai standar.
Pelayanan kesehatan bagi Peserta JKN dilaksanakan
secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dan
kompetensi Fasilitas Kesehatan dimulai dari FKTP Peserta
terdaftar, kecuali dalam keadaan kegawatdaruratan
medis. Artinya untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan
pada faskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
melalui sistem rujukan berjenjang, sehingga apabila
peserta membutuhkan pelayanan kesehatan maka
terlebih dahulu datang ke faskes tingkat pertama (FKTP).
Apabila diperlukan pelayanan spesialistik sesuai indikasi
medis, maka peserta akan dirujuk ke faskes rujukan
tingkat lanjutan (FKRTL) oleh FKTP. Di kecualikan pada
kondisi gawat darurat, peserta bisa langsung ke RS.
FKTP memberikan layanan kesehatan perorangan yang
sifatnya non spesialistik (layanan dasar) baik rawat jalan
maupun rawat inap. Peserta mendapatkan manfaat mulai
dari promosi dan pencegahan kesehatan hingga kuratif
dan rehabilitatif (pengobatan).

Layanan promosi kesehatan berupa penyuluhan,
imunisasi rutin, program KB, screening riwayat kesehatan
dan penapisan untuk mendeteksi risiko penyakit dengan
metode tertentu yang tujuannya untuk mencegah dampak
lanjutan. Penderita penyakit kronis, seperti diabetes
dan hipertensi, juga mendapat layanan peningkatan
kesehatan di sini. Untuk pelayanan pengobatan meliputi
pemeriksaan, pengobatan, konsultasi medis, tindakan
medis non spesialisitik baik operatif maupun non
operatif, pelayanan obat, alat kesehatan, bahan medis
habis pakai, dan penunjang diagnostik laboratorium.
Di FKTP peserta juga dapat layanan rawat inap jika
dibutuhkan, seperti pelayanan kebidanan, ibu, bayi, dan
balita. Manfaat ini berupa persalinan pervaginam bukan
risiko tinggi, persalinan dengan komplikasi atau penyulit
pervaginam bagi Puskesmas Poned (pelayanan obstetri
neonatus esssensial dasar), serta pertolongan neonatal
dengan komplikasi. Apabila di FKTP peserta butuh
tindakan lebih lanjut maka dirujuk ke FKRTL, seperti
klinik utama atau yang setara, RS umum dan Rumah Sakit
Khusus milik pemerintah maupun swasta, dan faskes
penunjang seperti apotik, optik dan laboratorium.
Di FKRTL pelayanannya bersifat spesialistik atau
subspesialistik, meliputi rawat jalan, rawat inap, dan
rawat inap di ruang perawatan khusus. Untuk rawat jalan,
manfaat yang diperoleh peserta meliputi pemeriksaan,
pengobatan, dan konsultasi medis dasar yang dilakukan
di UGD, konsultasi spesialistik, tindakan medis spesialistik
baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi
medis.
Juga pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis
habis pakai, pelayanan penunjang diagnostik lanjutan
(laboratorium, radiologi dan penunjang diagnostik
lainnya), layanan rehabilitasi medis, dan layanan darah.
Untuk rawat inap peserta mendapat manfaat perawatan
inap non intensif dan intensif seperti ICU, ICCU, NICU,
PICU.
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Untuk memastikan status kepesertaan dan mendapatkan layanan dalam program Jaminan Kesehatan
Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), setiap peserta wajib membayar iuran kepada BPJS
Kesehatan secara rutin paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

S

epanjang iuran rutin dibayarkan maka status
kepesertaan terus aktif, dan kapan pun bisa
digunakan untuk mendapat layanan di fasilitas
kesehatan (faskes) jika dibutuhkan. Sebaliknya,
kalau peserta telat membayar atau menunggak, sekali
pun itu hanya satu bulan, kartu kepesertaan secara
otomatis menjadi tidak aktif. Penjaminan diberhentikan
sementara. Artinya kartu BPJS Kesehatan tidak bisa
digunakan untuk layanan di faskes saat peserta
membutuhkan.
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Tetapi, jangan khawatir karena pemberhentian ini hanya
sementara. Kartu BPJS Kesehatan dapat diaktifkan
kembali kalau peserta membayar seluruh tunggakan
iuran. Caranya gampang. Peraturan Presiden (Perpres)
64 tahun 2020 khususnya di Pasal 42 mengatur soal ini.
Untuk mengaktifkan kembali status kepesertaan, yang
dilakukan peserta adalah membayar iuran untuk seluruh
bulan tertunggak. Iuran bulan tertunggak paling banyak
untuk waktu 24 bulan. Artinya, kalau peserta menunggak
lebih dari 24 bulan, misalnya sampai 36 bulan, tetap

PELANGGAN
dihitung maksimal hanya 24 bulan ditambah dengan
iuran bulanan pada saat peserta ingin mengakhiri
pemberhentian sementara tersebut.
Namun apabila dalam waktu 45 hari sejak status
kepesertaan aktif kembali ternyata peserta mendapatkan
layanan Rawat Inap (RI) di Rumah Sakit (RS) maka
peserta wajib untuk membayar denda layanan kepada
BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat
inap tingkat lanjutan yang diperolehnya. Denda tersebut
sebesar 5% dari perkiraan biaya pelayanan kesehatan
sesuai penetapan pada paket Indonesian Case Based
Groups (INA CBGs) berdasarkan diagnosa dan prosedur
awal dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak paling
banyak 12 bulan, dan besar denda paling tinggi sebesar
Rp30 juta. Denda tersebut hanya berlaku bagi pelayanan
Rawat Inap atau tidak berlaku bagi pelayanan Rawat
Jalan (RJ).
Untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah/Bukan
Pekerja (PBPU/BP) pembayaran iuran tertunggak dan
denda menjadi tanggung jawab peserta sedangkan
bagi Pekerja Penerima Upah ( PPU) pembayaran iuran
tertunggak dan denda ditanggung oleh pemberi kerja.
Jika pemberi kerja belum melunasi tunggakan iuran
peserta PPU ke BPJS Kesehatan, maka pemberi kerja wajib
bertanggung jawab pada saat pekerjanya membutuhkan
pelayanan kesehatan.
Ketentuan pembayaran iuran tertunggak dan denda
ini tidak berlaku untuk peserta Penerima Bantuan Iuran
Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang iurannya dibayarkan
oleh Pemerintah Pusat serta peserta PBPU dan BP
Pemerintah Daerah yang seluruh iurannya dibayarkan
oleh Pemerintah Daerah.

Ingat, supaya status kepesertaan JKN-KIS selalu aktif
maka jangan telat bayar iuran. Karena tidak ada yang
tahu kapan kita jatuh sakit atau membutuhkan layanan
kesehatan di faskes. Jangan sampai saat hendak berobat
ternyata kartu BPJS Kesehatan nonaktif, dan akhirnya
membayar dengan dana sendiri yang tentunya bagi
banyak orang ini menjadi beban berat. Jangan sampai
juga membayar tunggakan iuran dan denda layanan
yang lebih memberatkan.
Seperti keluhan beberapa peserta yang viral di sosial
media baru-baru ini. Seorang pengguna Twitter,
misalnya, yang mengeluhkan kartu kepesertaan JKN-KIS
-nya tidak bisa digunakan untuk membiayai persalinan
isterinya dikarenakan telah lama menunggak dengan
besaran tunggakan Rp2.070.000 per anggota keluarga
atau belasan juta untuk seluruh anggota keluarga.
Untuk karyawan yang di-PHK atau berhenti sebagai PPU,
Anda harus pastikan kartu BPJS Kesehatan selalu aktif.
Caranya segera mengurus mutasi kepesertaan dari PPU
menjadi peserta PBPU dengan memilih kelas perawatan
sesuai kemampuan finansial Anda. Besaran iuran untuk
kelas 1 sebesar Rp150.000, kelas 2 Rp100.000, dan kelas
3 Rp35.000 per orang per bulan.
Bagi masyarakat yang termasuk dalam kategori miskin
atau tidak mampu, segera laporkan diri ke Pemerintah
Daerah setempat untuk didaftarkan menjadi peserta PBIJK atau PBPU/BP Pemerintah Daerah sehingga iurannya
menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat ataupun
Pemerintah Daerah.
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Peran BPJS Kesehatan Tangani Pandemi
dari Verifikasi Hingga P-Care Vaksinasi

B

PJS Kesehatan terus berperan dalam penanganan
pandemi Covid-19 di Indonesia melalui dukungan
sistem yang telah dimiliki oleh lembaga
penyelenggara jaminan sosial kesehatan tersebut.

Meskipun penanganan penyakit yang disebabkan oleh
pandemi tidak menjadi cakupan jaminan kesehatan
sosial seperti halnya Program Jaminan Kesehatan
Nasional-Kartu Indonesia Sehat, melainkan kewajiban
negara, namun BPJS Kesehatan sebagai lembaga
penyelenggara JKN memiliki sistem yang mendukung di
sektor kesehatan.
Sejak Maret tahun 2020, di mana kasus pertama Covid-19
terjadi di Indonesia, BPJS Kesehatan langsung ditunjuk
oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan untuk mendapatkan tugas
sebagai verifikator klaim penanganan Covid-19 yang
diajukan oleh rumah sakit kepada negara. Alasan
penugasan khusus tersebut dikarenakan BPJS Kesehatan
sudah berpengalaman dalam memverifikasi klaim yang
diajukan oleh fasilitas kesehatan selama tujuh tahun
lebih menyelenggarakan Program JKN-KIS.
Regulasi terkait verifikasi klaim tersebut paling baru
diatur melalui Keputusan Menteri Kesehatan No 4344
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Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian
Biaya Pelayanan Pasien Covid-19 Bagi Rumah Sakit
Penyelenggara Pelayanan Covid-19.
Proses verifikasi klaim Covid-19 sama dengan verifikasi
klaim pelayanan kesehatan peserta JKN-KIS di fasilitas
kesehatan pada umumnya. Yaitu mulai dari setelah pasien
Covid-19 selesai mendapatkan tindakan pelayanan
kesehatan, kemudiah pihak fasilitas kesehatan atau
rumah sakit mengirimkan berkas klaim sesuai dengan
ketentuan yang diatur kepada BPJS Kesehatan.
Selanjutnya tim verifikator dari BPJS Kesehatan akan
melakukan verifikasi dengan waktu maksimal selama 14
hari untuk menentukan nilai klaim yang akan dibayarkan
oleh Kementerian Kesehatan.
Penanggungan pembiayaan bagi pasien Covid-19
ini tidak hanya bagi peserta JKN-KIS yang status
kepesertaannya aktif saja, melainkan bagi seluruh Warga
Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing
(WNA) yang sudah menetap di Indonesia minimal enam
bulan jika terkonfirmasi positif terkena Covid-19, maka
pembiayaannya akan ditanggung oleh negara sampai
sembuh kembali.

TESTIMONI
Ketua Tim Pengaju Klaim Rumah Sakit Siloam Palangka
Raya Kevin Crisanta mengatakan bahwa proses
pengajuan klaim kasus Covid-19 sampai dengan saat ini
tidak terdapat kendala. Ia juga merasakan prosesnya yang
mudah dalam pengajuan atas klaim kasus Covid-19 yang
telah dilayani di RS Siloam Palangka Raya Kalimantan
Tengah.
“Pengajuan klaim Covid-19 yang selama ini berjalan
di Rumah Sakit Siloam Palangka Raya sudah sesuai
dengan apa yang disosialisasikan. Prosesnya tidak rumit
serta tanggapan dari pihak BPJS Kesehatan dan Dinas
Kesehatan selalu baik jika ada hal yang perlu kami
konfirmasi. Proses verifikasi klaim juga berlangsung
sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan
dan untuk setiap klaim yang pending, sejauh ini selalu
dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan,” kata
Kevin.
BPJS Kesehatan berupaya meningkatkan efektivitas
pengelolaan klaim Covid-19 melalui beberapa tahapan,
yang meliputi prospektif dengan memastikan eligibilitas
peserta, concurent dengan memverifikasi klaim melalui
logika verifikasi, serta retrospektif yaitu dengan meninjau
kembali data klaim melalui dashboard monitoring
evaluasi klaim.

P-Care Vaksinasi
Program vaksinasi COVID-19 dimulai oleh pemerintah
sejak Januari 2021 dengan target 70 persen penduduk
Indonesia mendapatkan imunisasi guna mencapai
kekebalan kelompok atau herd immunity atas virus corona
di Indonesia. Lagi-lagi BPJS Kesehatan memberikan
dukungan sistem yaitu dengan memanfaatkan aplikasi
P-Care yang sebelumnya biasa digunakan dalam sistem
JKN-KIS, dengan sedikit pembaruan diubah menjadi
P-Care Vaksinasi untuk digunakan khusus vaksinasi.
Aplikasi P-Care Vaksinasi Covid-19 merupakan
aplikasi yang disediakan oleh BPJS Kesehatan untuk
mendukukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada
masyarakat. P-Care Vaksinasi terintegrasi pada tabulasi
dan dashboard Komite Penanganan Covid-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN). BPJS Kesehatan
pun terus melakukan pembaruan aplikasi terbaru P-Care
Vaksinasi seperti adanya fitur Verifikasi Data Sasaran.
Fitur tersebut memungkinkan fasilitas kesehatan untuk
melakukan verifikasi terhadap para penerima vaksin yang
sudah terdata sebelumnya.
Fitur tersebut mempunyai fungsi untuk memperbaiki
data sasaran penerima vaksin ataupun menambah
data sasaran yang belum sama sekali tercatat. Proses
perbaikan maupun penambahan data tersebut
berdasarkan masterfile JKN-KIS serta paralel dengan
data dari Dukcapil.
Dalam pelaksanaannya juga telah diberikan hak
akses P-Care kepada Dinas Kesehatan setiap daerah.
Selanjutnya Dinas Kesehatan akan menentukan dan
menyeleksi fasilitas kesehatan mana saja yang dapat
memberikan pelayanan vaksinasi. Untuk menentukan
fasilitas kesehatan yang dapat melakukan vaksinasi,
bisa saja dilakukan oleh fasilitas kesehatan yang belum
bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dengan syarat

sudah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan sebagai fasilitas
kesehatan pelaksana vaksinasi.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Novarita
mengatakan hingga saat ini penggunaan aplikasi P-Care
Vaksinasi untuk program vaksinasi di Kota Depok tidak
menemukan kendala yang berarti. “Terkait P-Care untuk
vaksinasi, alhamdulillah berjalan lancar,” kata Novarita.
Menurutnya penggunaan aplikasi P-Care Vaksinasi
mudah dipahami dan digunakan oleh petugas vaksinasi
baik dari kalangan tenaga kesehatan maupun non
tenaga kesehatan. Novarita berharap kepada petugas
agar dapat memaksimalkan proses pencatatan vaksinasi
melalui aplikasi P-Care agar tepat sesuai dengan data
peserta penerima vaksinasi.
Nurul Wahyuda salah satu petugas vaksinasi Covid-19
yang diselenggarakan oleh pihak swasta, yakni Mall ITC
Depok, mengaku tidak mengalami kesulitan apapun
dalam menginput data peserta vaksinasi menggunakan
aplikasi P-Care Vaksinasi yang disediakan. Wahyuda
yang merupakan tenaga nonmedis dan bertugas
memverifikasi data peserta vaksinasi di aplikasi P-Care
Vaksinasi di Sentra Vaksinasi ITC Depok.
“Lancar aplikasinya, gampang, tidak sulit. Sebelumnya
kan diajarkan lebih dulu. Tugasnya memverifikasi
peserta vaksinasi yang datang untuk divaksin, jika yang
bersangkutan sudah pernah divaksinasi di tempat lain
akan terlihat datanya, kalau belum pernah divaksinasi
di tempat lain bisa mendapatkan vaksin di sini,” kata
Wahyuda.
Wahyuda yang menjadi petugas verifikator peserta vaksin
sejak tanggal 5 Juli hingga 28 Juli di Sentra Vaksinasi ITC
Depok ini pun mengungkapkan aplikasi berjalan lancar
dan cepat.
“Aplikasinya cepat, lancar, tidak ada masalah,” katanya.
Wahyuda yang menginput data peserta vaksinasi hingga
lebih dari 500 orang per hari pun tidak mengalami
kendala sama sekali.
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Plasma Hero, Jembatan Antara Pendonor
Plasma Konvalensen dengan Pasien Covid-19

A

wal Juni 2021 Pandemi Covid-19 di Indonesia
kembali melonjak. Kondisi ini ditandai dengan
penambahan kasus baru mencapai puluhan
ribu dan peningkatan angka kematian.
Tingginya kasus positif baru membuat fasilitas kesehatan
kewalahan dalam menangani pasien, sehingga banyak
pasien Covid-19 tak tertangani secara adekuat, dan
berujung pada turut meningkatnya angka kematian.
Berdasarkan informasi di media
sosial maupun
media masa lainnya diketahui banyaknya orang yang
membutuhkan ruangan rawat di rumah sakit, atau orangorang yang mencari donor plasma konvalensen sebagai
terapi pengobatan Covid-19.
Salah seorang dokter di RS rujukan Covid-19 di Malang,
yaitu dr Ariani, berinisiatif menjadi penjembatan
untuk mempertemukan antara orang-orang yang
membutuhkan donor plasma konvalensen dengan
penyintas Covid-19 yang hendak mendonorkan
plasmanya.
Ide tersebut muncul ketika dr Ariani melihat sulitnya
orang-orang yang membutuhkan plasma konvalensen
untuk mendapatkan donor dari para penyintas. “Saat
itu saya berpikir, kok, belum ada, ya, satu wadah khusus
yang bisa membantu pasien mencari donor plasma
darah ini," ujar Ariani.
Berawal dari hal itulah kemudian Ariani mendirikan
komunitas bernama Plasma Hero, yaitu komunitas yang
menjadi jembatan untuk pendonor plasma konvalesen
dengan keluarga pasien Covid-19.
Gerakan yang dimulai oleh Ariani bersama kawankawannya pada 25 Desember 2020 lalu ini berusaha
untuk menjadi penghubung antara pasien Covid-19 yang
masih menjalani perawatan dengan penyintas yang mau
mendonorkan plasma darahnya.
Komunitas ini dijalani Ariani bersama enam rekannya,
Andre Wicaksono, Azmir, Zalfa, Fadli, Ella, dan Oktavianti.
Bersama enam rekannya itu, Ariani membuka pintu
komunitas bagi siapa saja penyintas Covid-19 yang
tergerak untuk mendonorkan plasma darahnya.

beberapa kriteria umum bagi mereka yang hendak
mendonorkan plasmanya seperti sudah dinyatakan
sembuh, berusia 18-60 tahun, tidak memiliki penyakit
penyerta yang menahun. "Kalau ada yang tidak
memenuhi, akan kami eliminasi," kata dia.
Tak semua pendonor yang terdaftar langsung
mendonorkan darahnya. Jika ada yang membutuhkan,
pendonor diminta untuk mendatangi kantor Palang
Merah Indonesia (PMI) atau rumah sakit terdekat yang
memiliki fasilitas khusus untuk donor plasma darah.
Penyintas kemudian diminta melakukan skrining lanjutan
untuk mengetahui kelayakan plasma darah yang
dimilikinya. Jika dinyatakan layak, maka penyintas dapat
melanjutkan untuk mendonorkan plasma darah.
Ternyata
permintaan
akan
kebutuhan
plasma
konvalensen ini cukup tinggi. Ariani mengatakan di
masa awal pembentukan komunitasnya saja permintaan
plasma bisa mencapai 30 hingga 40 orang yang
menghubungi komunitasnya.
Tapi, Ariani tak keberatan. Karena ia tahu betul betapa
sulitnya mencari plasma darah di masa pandemi Covid-19
ini. "Mencari plasma darah di masa pandemi ini memang
sulit," kata Ariani.
Menurutnya, kurangnya informasi dan edukasi membuat
banyak penyintas tak mendonorkan plasma darahnya.
Padahal plasma konvaselen sangat penting digunakan
sebagai salah satu terapi pengobatan bagi pasien
Covid-19. Selain itu, ketatnya screening bagi penyintas
juga menjadi salah satu kendala lantaran tidak sedikit
juga pendonor yang tak lolos screening tersebut.
Kendati demikian, Ariani bersama dengan komunitas
Plasma Hero masih terus berusaha untuk menjembatani
antara keluarga pasien Covid-19 yang membutuhkan
plasma dengan penyintas Covid-19 yang bersedia
mendonorkan plasmanya.
“Kami sekarang hanya berusaha semampu kami,
menghubungkan pendonor dan pasien dengan database
yang kami miliki,” kata dia.

Bagi penyintas yang ingin mendonorkan plasmanya
diminta untuk mengisi basis data yang dimiliki
komunitas. Basis data tersebut dibutuhkan untuk
memudahkan Ariani mencari pendonor yang berada di
wilayah terdekat dengan pemohon atau pasien Covid-19
yang membutuhkan plasma darah.
"Jadi, kalau ada pemohon atau pasien Covid-19 di
Surabaya, kita cari, pendonor dalam database yang ada
di Surabaya atau sekitarnya," kata dia.
Penyintas juga tak bisa sembarangan bergabung untuk
mendonorkan plasma darahnya. Ariani menentukan
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Kegiatan Donor Plasma Konvalensen

Doni Monardo

PERSEPSI

Mengapa Covid-19 Tak Dijamin BPJS Kesehatan?

S

udah setahun lebih sejak dilaporkan di Indonesia
pertama kali pada 2 Maret 2020 lalu, penyebaran
Covid-19 terus bertambah banyak dan meluas.
Dengan masuknya virus SARS Cov-2 varian
baru di berbagai negara termasuk Indonesia semakin
memperburuk kondisi penyebaran virus ini.
Pemerintah berupaya keras untuk mengendalikan
penyebarannya serta mengurangi beban masyarakat,
fasilitas kesehatan dan tenaga medis. Salah satunya
dengan membiayai perawatan pasien Covid-19.
Sejak awal pemerintah memang berkomitmen untuk
membiayai layanan pasien Covid-19.
Ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan
(Permenkes) 59 tahun 2016 tentang pembebasan biaya
pasien penyakit infeksi emerging tertentu. Pembebasan
biaya penyakit infeksi emerging dimulai sejak pasien
ditetapkan sebagai suspek/tersangka hingga keluar
hasil pemeriksaan konfirmasi lab, pasien dinyatakan
positif hingga dinyatakan sembuh sesuai kriteria atau
meninggal.
Pembiayaan pasien yang dirawat dengan penyakit infeksi
emerging termasuk Covid-19 diklaim ke Kementerian
Kesehatan (Kemenkes). Pembiayaan ini menggunakan
dana APBN dan APBD. Bukan dana jaminan sosial (DJS)
yang bersumber dari iuran peserta BPJS Kesehatan.
Dengan demikian layanan Covid-19 tidak masuk dalam
benefit program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan.
Artinya bahwa sekalipun pasien Covid-19 adalah peserta
JKN-KIS, biayanya tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Satgas Penanganan Covid-19 pun mengingatkan
masyarakat untuk memperhatikan masalah pembiayaan
ini ketika dirawat di RS karena Covid-19. Satgas
menegaskan bahwa seluruh biaya pengobatan atau
perawatan pasien Covid-19 tidak ditanggung oleh BPJS,
melainkan seluruhnya oleh pemerintah. Setiap WNI
berhak mendapat bantuan ini walaupuun bukan peserta
BPJS Kesehatan. Jika harus masuk RS karena Covid-19,
pasien harus memberitahukan secara jelas dan pasti
kepada RS bahwa biaya penanganan pengobatan agar
dilakukan lewat jalur dana jaminan Covid-19 atau dana
Kemenkes yang gratis.
Meskipun Covid-19 bukanlah bagian dari benefit
program JKN-KIS, tetapi pemerintah telah memberikan
amanah kepada BPJS Kesehatan untuk berkontribusi
dalam penanganan Covid-19. Pada rapat terbatas
kabinet tanggal 24 Maret 2020 usai diterbitkannya
Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Presiden

Jokowi memberikan penugasan khusus kepada BPJS
Kesehatan sebagai verifikator klaim RS atas layanan
pasien Covid-19.
Jadi, tugas BPJS Kesehatan adalah melakukan verifikasi
terhadap berkas klaim RS yang memberikan pelayanan
Covid-19, termasuk klaim terhadap layanan kasus
kejadian ikutan pasca vaksinasi Covid-19. Sedangkan
bagian yang membayar klaim RS tersebut adalah
Kemenkes.
Penunjukan ini didasarkan bahwa BPJS Kesehatan telah
memiliki platform dalam melakukan proses verifikasi
untuk menjaga akuntabilitas. Di samping itu BPJS
Kesehatan juga berkontribusi dalam vaksinasi Covid-19
dengan ikut serta dalam penyiapan pengembangan
aplikasi P-Care Covid-19.
Mekanisme verifikasi klaim Covid-19 oleh BPJS Kesehatan
didasarkan pada beberapa ketentuan yang ditetapkan
dalam Kepmenkes 238 tahun 2020 dan Surat Edaran
Menkes nomor 295 tahun 2020.
BPJS menjalankan proses verifikasi klaim Covid-19 secara
bertahap sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan,
yaitu 7 hari kerja. Setelah melakukan verifikasi, BPJS
menerbitkan berita acara verifikasi pembayaran tagihan
klaim pelayanan kepada Kemenkes. Berdasarkan berita
acara tersebut Kemenkes membayarkan klaim kepada
RS.
Dalam kurun 28 Januari sampai 19 Juni 2021, pengajuan
klaim Covid-19 atas 1,04 juta kasus dengan nilai mencapai
Rp 61,4 triliun. Saat ini, BPJS telah menyelesaikan verifikasi
klaim untuk biaya penanganan Covid-19 sebesar
95,46%, yang menyangkut 958.210 kasus. Sisanya masih
dalam proses verifikasi. Hal ini disampaikan Dirut BPJS
Kesehatan Ali Ghufron Mukti pada rapat kerja bersama
Komisi IX DPR, Senin (5/7/2021).
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anyak beredar kabar orangorang yang telah divaksinasi
Covid-19 secara lengkap,
yaitu dua dosis, namun
ternyata masih saja tetap terinfeksi
virus dan jatuh sakit karenanya. Lalu
yang terdengar selanjutnya adalah
“Sudah divaksin, tapi tetap kena
Covid-19?”.
Vaksinasi Covid-19 memang bukan
untuk membuat tubuh seseorang
kebal terhadap virus corona.
Orang yang telah divaksinasi masih
memiliki kemungkinan terinfeksi
virus apabila tidak menjaga protokol
kesehatan seperti memakai masker,
menjaga jarak, dan mencuci tangan
dengan sabun. Terlebih, efikasi
dari setiap vaksin yang diproduksi
memiliki persentase yang berbedabeda pula dalam memberikan
perlindungan terhadap virus.
Beberapa jenis vaksin Covid-19
yang digunakan di Indonesia
memiliki efikasi mulai dari 65 persen
hingga 95 persen. Vaksin Sinovac
buatan China memiliki efikasi 65,3
persen, vaksin AstraZenecca dari
Inggris memiliki efikasi 70 persen,
vaksin Sinopharm asal China yang
digunakan dalam Program Vaksin
Gotong Royong memiliki efikasi 79
persen, vaksin Novavax asal Amerika
juga memiliki efikasi 79 persen.
Vaksin yang memiliki efikasi tinggi
yaitu vaksin Moderna dari AS yang
memiliki efikasi 94,1 persen dan
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vaksin Pfizer asal Amerika Serikat yang memiliki vaksin
95 persen. Kedua vaksin tersebut menggunakan platform
mRNA atau RNA sintetis virus yang dibuat di pabrik
dalam jumlah besar, bukan berasal dari virus hidup yang
dilemahkan.
Namun meskipun efikasi vaksin yang dipakai di Indonesia
berbeda-beda, setidaknya, orang yang telah divaksinasi
memiliki pertahanan tubuh terhadap virus lebih kuat
dibandingkan orang yang tidak mendapatkan vaksinasi
sama sekali.
Baru-baru ini, pakar penyakit menular asal Amerika
Serikat Dr. Faheem Younus, MD mengungkapkan
bahwa kasus pasien Covid-19 dengan gejala parah yang
ditanganinya terdapat pada orang-orang yang belum
pernah mendapatkan vaksinasi.
“Dalam praktik saya, kasus Covid-19 aktif yang parah
terjadi hampir secara eksklusif pada orang yang belum
mendapat vaksin,” kata Faheem.
Cara kerja vaksin sederhananya adalah menyuntikkan
suatu zat berisi informasi lengkap mengenai suatu
zat buruk atau patogen baik itu virus maupun bakteri
ke dalam tubuh, agar sistem imun seseorang sudah
mengetahui lebih dulu cara melawan penyakit yang
disebabkan olehnya.
Pada dasarnya vaksin adalah upaya pencegahan agar
seseorang memiliki kemungkinan yang sangat kecil
terinfeksi virus corona. Apabila tertular virus Covid-19
juga tidak menjadi sakit, atau kalaupun masih bergejala
hanya keluhan ringan dan tidak sampai pada derajat
keparahan yang bisa menyebabkan kematian.
Umpamanya, vaksin adalah senjata yang bisa mengubah
virus corona dari singa menjadi kucing. Jika seseorang
mengganggu seekor singa, akibatnya bisa digigit atau
malah kehilangan nyawa menjadi santapan raja rimba.
Tapi kalau seseorang mengganggu kucing, ya tetap bisa
digigit atau dicakar tapi paling-paling hanya luka baret
kecil yang ditinggalkan. Itulah alasan mengapa beberapa
orang yang sudah divaksinasi tapi masih tetap bisa
terinfeksi Covid-19.
Ketua Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19 Prof. Dr. Kusnadi
Rusmil, dr., Sp.A(K), MM mengatakan dari total 1.820
relawan uji klinis fase tiga vaksin Sinovac di Indoneia,
sebanyak tujuh orang terkonfirmasi positif Covid-19
meski sudah divaksin. Namun, ketujuh orang yang positif
Covid-19 tersebut tidak memiliki gejala yang berarti dari
penyakit pandemi.
Sama halnya seperti Juru Bicara Satgas Penanganan
Covid-19 Prof Wiku Adisasmito yang tetap terinfeksi
virus corona meskipun sudah mendapatkan vaksinasi
dosis lengkap pada awal program vaksinasi.
Wiku terpapar ketika melakukan perjalanan dinas ke
Kudus Jawa tengah yang pada Juni lalu terdapat ledakan
kasus Covid-19. Wiku dirawat di rumah sakit selama 13
hari yang kemudian pulih dan bisa kembali menjalankan
tugasnya sebagai Juru Bicara Satgas Penananganan
Covid-19 sampai saat ini.

Risiko Tetap Ada
Ketua POKJA Infeksi Perhimpunan Dokter Paru
Indonesia (PDPI) dr. Erlina Burhan, Sp.P (K)., M.Sc., Ph.D
menyebutkan risiko tertular virus corona tetap ada,
meskipun sudah divaksin, namun dengan risiko yang
menurun signifikan dan gejala yang lebih ringan.
Risiko terjangkit memang tetap ada setelah diberikan
vaksin, namun risikonya jauh lebih rendah, dan kalaupun
terjangkit gejala klinisnya juga ringan, kata Erlina.
Dia juga memastikan bahwa orang-orang yang
terkonfirmasi positif setelah divaksinasi Covid-19
bukan tertular oleh vaksin itu sendiri. Vaksin Sinovac
yang digunakan di Indonesia menggunakan virus SARS
CoV 2 yang sudah dilemahkan sehingga tidak memiliki
kemampuan untuk menyerang, namun masih membawa
seluruh informasi intelijen yang sangat penting.
Prof Kusnadi sebagai ketua uji klinis fase tiga vaksin
Covid-19 menyimpulkan penyebab kasus positif
pada individu yang sudah divaksin bisa terjadi karena
sebelumnya sudah terpapar virus, ataupun daya tahan
tubuh yang sedang rendah.
Erlina menerangkan mengenai arti efikasi vaksin Sinovac
yang mencapai 65,3 persen. Orang yang mendapatkan
vaksin Sinovac risiko terinfeksinya berkurang 65,3 persen
dibanding yang tidak divaksinasi. Sebaliknya risiko
terinfeksi orang yang divaksin 0,653 kali dibanding orang
yang tidak divaksin. Atau sederhananya, orang yang
tidak divaksin punya risiko terinfeksi Covid-19 tiga kali
lebih tinggi dibanding orang yang divaksin. “Dapat kita
simpulkan bahwa divaksinasi jauh lebih baik daripada
tidak divaksin,” ujar dia.
Pemerintah menargetkan 70 persen dari total penduduk
Indonesia atau 181 juta dari 270 juta yang akan divaksin
untuk mendapatkan kekebalan kelompok. Dengan
terciptanya kekebalan kelompok atau herd immunity
di mana 70 persen populasi sudah diimunisasi, virus
COVID-19 tidak akan punya ruang untuk menular
lantaran hampir semua orang sudah divaksin. Dengan
begitu, protokol kesehatan 3M yaitu memakai masker,
menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci
tangan pakai sabun dan air mengalir, harus tetap
dilakukan selagi proses vaksinasi sedang berjalan.
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IG: @mr.saXXXX
Bagaimana aturan
denda BPJS
Kesehatan kalau kita
menunggak? Apakah
dendanya harus
dilunasi saat itu juga
agar kartu BPJS
Kesehatan kita bisa
aktif lagi?

JAWAB

Berikut merupakan ketentuan denda pelayanan sesuai
regulasi yang berlaku:
1. Peserta yang menunggak iuran, akan mendapat
denda pelayanan. Denda pelayanan ini berlaku bagi
peserta yang dirawat inap sebelum 45 hari sejak status
kepesertaannya aktif kembali.
2. Denda tidak diberlakukan jika peserta yang
bersangkutan tidak menggunakan pelayanan rawat
inap dalam kurun waktu sampai dengan 45 hari sejak
status kepesertaannya aktif lagi.

3. Perhitungan dendanya adalah 5% dikali biaya rawat
inap, dikali jumlah bulan tertunggak (maksimal 12
bulan) atau maksimal Rp 30 juta.
4. Pembayaran denda pelayanan bisa dilakukan melalui
Kantor Pos, Tokopedia, Alfamart, Bank BRI dan Bank
Mandiri.
Yuk, pastikan kepesertaan JKN-KIS Anda dan keluarga
selalu aktif untuk menghindari denda pelayanan.
Manfaatkan fitur autodebit agar iuran JKN-KIS Anda dan
keluarga terpotong otomatis dari saldo rekening Anda
untuk menghindari lupa atau terlambat bayar iuran.

IG @newruelXXXX
Saya dapat info
mengenai dana bantuan
BPJS Kesehatan. Apakah
info itu benar? Tolong
penjelasannya, terima
kasih.

JAWAB

Tidak benar. BPJS Kesehatan tidak pernah memberikan
bantuan dana dalam bentuk apapun. Waspadalah jika
Anda menerima SMS atau chat WhatsApp tentang
dana bantuan BPJS Kesehatan, sebab dapat dipastikan
informasi tersebut adalah hoaks atau berita bohong.
Informasi resmi seputar BPJS Kesehatan bisa Anda
dapatkan melalui website BPJS Kesehatan, Facebook @
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BPJSKesehatanRI, Twitter @BPJSKesehatanRI, Instagram
@bpjskesehatan_ri, YouTube BPJS Kesehatan, hingga
Tiktok @bpjskesehatan_ri serta aplikasi Mobile JKN.
Anda juga dapat menghubungi BPJS Kesehatan
Care Center 1500 400 jika membutuhkan informasi,
melakukan pengaduan, atau bahkan sekedar mengecek
kebenaran informasi yang Anda terima.

