INFOBPJS
KESEHATAN

Perkuat Kolaborasi
Program JKN-KIS
melalui Inpres 1/2022
MEDIA INFO BPJS KESEHATAN
EDISI 106 TAHUN 2022

CEO Message

“

Inpres
Nomor 1 Tahun 2022
Suntikan Energi untuk
Perkuat Kolaborasi

Saat ini, jaminan kesehatan sudah bergeser dari
kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan primer yang
wajib dimiliki setiap penduduk Indonesia. Dengan
menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan NasionalKartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), masyarakat tak perlu
lagi khawatir tersandung biaya apabila sewaktu-waktu
perlu mengakses layanan kesehatan. Sedemikan
pentingnya jaminan kesehatan hingga Pemerintah
melalui Rancangan Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJMN) menargetkan 98% penduduk
Indonesia terdaftar dalam Program JKN-KIS pada tahun
2024. Akhir tahun 2021, sebanyak 86% penduduk
Indonesia sudah menjadi peserta Program Jaminan
Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Meski terlihat menggembirakan dan tampaknya UHC
sudah di depan mata, namun proses menuju ke sana
masih membutuhkan banyak usaha dan kerja keras.
Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun
2022 menjadi suntikan energi untuk memacu derap
langkah Indonesia mencapai UHC. Melalui Inpres ini,
Presiden memerintahkan 30 kementerian/lembaga
untuk mensyaratkan JKN-KIS dalam berbagai keperluan
layanan publik. Instruksi ini tentu bukan untuk
mempersulit, melainkan untuk memastikan seluruh
lapisan masyarakat terlindungi jaminan kesehatan tanpa
terkecuali. Terlebih, sepanjang hampir sembilan tahun
berjalan, dampak positif kehadiran Program JKN-KIS
begitu dahsyat. Ada puluhan juta masyarakat yang
telah merasakan manfaat program ini, bahkan berkat
Program JKN-KIS, ada jutaan orang yang terselamatkan
dari jurang kemiskinan akibat pengeluaran biaya
kesehatan. Karenanya, pemerintah berupaya menjaga
keberlanjutan program ini.
Tentu bukan BPJS Kesehatan semata yang bertanggung
jawab atas penyelenggaraan Program JKN-KIS. Program
JKN-KIS merupakan program strategis pemerintah
yang membutuhkan keterlibatan para pemangku
kepentingan demi menjaga ekosistem penyelenggaraan
Program JKN-KIS yang sehat dan ideal. Diperlukan aksi
kolaborasi nyata dari seluruh elemen pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah agar implementasinya
optimal, dan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 ini diharapkan
menjadi motor penggeraknya.

Tantangan pasti akan selalu ada, seperti bagaimana
mengubah mindset sebagian masyarakat awam yang
berpikir bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan
kementerian/lembaga tidak ada kaitannya dengan
Program JKN-KIS. Inilah kesempatan kita untuk
menggiatkan edukasi dan sosialisasi kepada khalayak,
khususnya kalangan menengah ke atas yang belum
terdaftar dalam program jaminan kesehatan ini.
Program JKN-KIS adalah milik bersama, bukan hanya
untuk kelompok masyarakat tertentu. Butuh partisipasi
dari semua pihak, bukan hanya dari pemerintah atau
peserta yang memerlukan manfaatnya saja, agar
program ini bisa berjalan berkesinambungan.
Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh
pihak yang telah berkomitmen menyukseskan Program
JKN-KIS. Perjalanan kita masih panjang, maka janganlah
berhenti mendayung sebelum sampai tujuan. Program
JKN-KIS saat ini memang belum sempurna, namun
melalui kolaborasi bersama puluhan kementerian/
lembaga dan pemerintah daerah, kami optimis citacita UHC Program JKN-KIS bisa segera terealisasi.
Seperti yang diucapkan Mahatma Gandhi, masa depan
tergantung pada apa yang kita lakukan hari ini.
Direktur Utama
Ali Ghufron Mukti
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Penerbitan Inpres Nomor 1 Tahun 2022
merupakan titik awal penguatan kolaborasi BPJS
Kesehatan dengan 30 kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah untuk meningkatkan sinergi
dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS.
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Kini, NIK yang dimiliki oleh setiap penduduk
Indonesia yang telah terdaftar sebagai peserta
JKN-KIS dapat digunakan untuk mengakses
layanan kesehatan.

Pada tahun 2021, BPJS Kesehatan mencatat
terdapat 6,3 juta kunjungan layanan
kesehatan untuk gagal ginjal yang menelan
biaya hingga Rp6,5 triliun.

Program JKN-KIS Jadi Penyelamat
Banyak Pasien Gagal Ginjal
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Dari mulai cuci darah, operasi sebelum
CAPD, hingga cairan CAPD, seluruh biayanya
dijamin BPJS kesehatan. Dhea bersyukur
penyakitnya ini tidak sampai menguras
keuangan keluarga.
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Presiden Instruksikan 30 K/L dan
Pemda Optimalkan JKN-KIS

Ini Inpres istimewa karena merupakan Inpres pertama di
tahun 2022, yaitu tentang Optimalisasi Pelaksanaan JKN
KIS untuk menunjukkan betapa atensi Presiden
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SALAM
REDAKSI
Guna mengoptimalkan pelaksanaan Program JKN-KIS
dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan, Presiden
RI Joko Widodo memerintahkan 30 kementerian/
lembaga melalui Instruksi Presiden (Inpres) Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, untuk mengambil
langkah-langkah strategis yang diperlukan sesuai tugas,
fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Sebagai
penyelenggara Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan pun
siap menggelar aksi kolaborasi massal dengan puluhan
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

GAYA HIDUP

26

Selain bermanfaat untuk mencegah orang
jatuh sakit saat terinfeksi Covid-19, vaksin
juga bisa membentuk kekebalan kelompok
atau herd immunity yang dapat mengakhiri
pandemi.

Kehadiran Inpres Nomor 1 Tahun 2022 sesungguhnya
menunjukkan bahwa Program JKN-KIS adalah program
strategis pemerintah yang memiliki dampak besar bagi
masyarakat, sehingga keberlangsungannya memerlukan
keterlibatan para pemangku kepentingan, baik di
tingkat nasional maupun daerah.
Program ini telah dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat Indonesia, khususnya yang miskin dan
tidak mampu. Untuk itu, pemerintah berkomitmen
menjaga kesinambungan program dan memastikan
98% penduduk Indonesia menjadi peserta JKN-KIS pada
tahun 2024.
Tentu kita berharap dan menunggu bahwa seluruh
pemangku kepentingan dapat segera melaksanakan
apa yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangannya.
Sehingga Inpres ini bukan hanya sekedar rangkaian
naskah dalam kertas. Kolaborasi menjadi kunci agar
tujuan dari Inpres ini segera terwujud. Tantangan
komunikasi kepada publik pun menjadi penting, agar
berbagai kebijakan yang akan diberlakukan tidak
menjadi polemik apalagi beban bagi masyarakat.

TEKNO

28

BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara
Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu
Indonesia Sehat (JKN-KIS) turut serta dalam
arus perkembangan teknologi informasi
yang cepat berubah.

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
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“

Kolaborasi Apik Pengelolaan Program JKN-KIS,
Angkat Trofi Penghargaan Internasional

Denpasar – BPJS Kesehatan kembali meraih
penghargaan dari asosiasi jaminan sosial internasional,
International Social Security Association (ISSA) dalam
ISSA Good Practice Award 2021. BPJS memperoleh
penghargaan tertinggi untuk kawasan Asia Pasifik. BPJS
Kesehatan juga memperoleh 3 penghargaan dalam
kategori Certificates of Merit with Special Mention,
11 penghargaan untuk Certificates of Merit, dan 3
penghargaan kategori Attestations.
“Raihan penghargaan ini memacu kami BPJS Kesehatan
beserta seluruh jajaran untuk terus bekerja lebih keras,
terus berinovasi dan berkolaborasi serta menjaga agar
pengelolaan JKN-KIS dapat terus berkesinambungan.
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh
stakeholder yang telah bersinergi dan berkolaborasi
apik dan membangun ekosistem JKN yang kuat dan
mumpuni demi mencapai Universal Health Coverage
(UHC)," ujar di Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali
Ghufron Mukti, setelah menerima penghargaan tersebut
secara daring, Selasa (22/02).

ISSA Good Practice Award merupakan penghargaan
yang diselenggarakan setiap tahun berkaitan dengan
good practice atau berbagi pengalaman yang telah
dilakukan oleh institusi penyelenggara jaminan
sosial anggota ISSA. Dalam konteks ISSA, good
practice didefinisikan sebagai sebuah
pengalaman, aktivitas, pengukuran,
proses, program, proyek, atau
teknologi yang diimplementasikan
oleh organisasi jaminan sosial dengan
tujuan perbaikan kapasitas administratif
dan operasional, dan/atau efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan program.

payer scheme Integrated service solutions to achieve
universal health coverage.
“Pengalaman Program JKN-KIS selama 8 tahun, yang
mengolaborasi banyak pihak mulai dari kementerian
dan lembaga, pemerintah daerah, lembaga-lembaga
pengawasan, fasilitas kesehatan, perbankan, yang
melahirkan sebuah ekosistem JKN yang kuat menjadi
satu ekosistem JKN, tentu bukan hal yang mudah untuk
diraih. Tanpa ada komitmen bersama, hal tersebut tidak
akan terwujud,” tambah Ghufron.
Penghargaan diberikan langsung oleh Presiden
ISSA, Marcelo Caetano kepada Direktur Utama BPJS
Kesehatan Ali Ghufron Mukti, secara daring dalam acara
Virtual Social Security Forum (VSSF) for Asia and the
Pacific.
20 penghargaan yang diberikan ISSA kepada BPJS
Kesehatan tersebut diberikan berkat inovasi yang
dilaksanakan dan terus disempurnakan dalam
melaksanakan Program JKN selama kurun waktu 3
tahun terakhir. Penghargaan itu mencakup aspek
kepesertaan, iuran, sistem informasi hingga mekanisme
mengefektifkan pembayaran kepada fasilitas kesehatan.
Ditambah berbagai inovasi layanan akibat pandemi
Covid-19.

Jumlah keikutsertaan ISSA Good
Practice Award 2021 adalah 168 tulisan
yang berasal dari 30 anggota di 19
negara. Hasil dari ISSA Good Practice
Award 2021 menyatakan bahwa BPJS
Kesehatan menjadi pemenang di
Kawasan Asia Pasifik atas penulisan
Managing and governing National
Health Security Programme in single

The ISSA Good Practice Award for Asia and the Pacific 2021
(Penghargaan Tertinggi) :

Managing and governing National Health Security Programme in single payer scheme
Integrated service solutions to achieve universal health coverage
3 Certificates of Merit with Special Mention
11 Certificates of Merit
3 Attestations
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“

Diserta BPJS
Kesehatan Cek
Layanan Jual Beli
Tanah dengan
Syarat Kepesertaan
JKN Berjalan
Lancar

Jakarta Timur – Direktur Perluasan dan
Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, David
Bangun memastikan bahwa seluruh proses
implementasi Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 2022 di lingkungan Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara
(ATR/BPN) dalam urusan peralihan hak tanah
atau jual beli tanah bisa berlangsung dengan
sebaik mungkin. Hal tersebut diungkapkannya
dalam kunjungan ke Kantor Pertanahan Kota
Administrasi Jakarta Timur, Selasa (01/03).
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh
proses yang dilakukan masyarakat berjalan
tanpa kendala. Jangan sampai administrasi
di lapangan itu sulit, kami ingin memastikan
bahwa pengecekan status kepesertaan dan
pendaftaran peserta JKN-KIS dapat berjalan
dengan mudah dan jelas, sehingga hal tersebut
tidak menyulitkan masyarakat dalam proses
layanan jual beli tanah,” kata David.
BPJS Kesehatan juga mengapresiasi langkah
cepat yang dilakukan Kementerian ATR/BPN
atas upayanya dalam mengimplementasikan

Inpres Nomor 1 Tahun 2022. Harapannya,
dengan dukungan kuat yang diberikan bisa
mengoptimalkan pelaksanaan Program JKNKIS dan semakin menyadarkan masyarakat
untuk memiliki jaminan kesehatan melalui
Program JKN-KIS.
“Kami harapkan bahwa seluruh proses
layanan bisa berjalan dengan baik sehingga
hal ini bisa meningkatkan kesadaran
masyarakat mengenai Program JKN-KIS,
semangat gotong royong dan kesadaran
bahwa ini adalah suatu kewajiban sebagai
warga negara Indonesia," tambah David.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor
Pertanahan Kota Administrasi Jakarta
Timur, Sudarman Harjasaputra mengatakan
bahwa pihaknya saat ini telah siap
mengimplementasikan Inpres Nomor 1
Tahun 2022.
“Alhamdulillah, hari ini kami siap dan sudah
mulai memberlakukannya di lingkungan
Kantor Pertanahan Kota Administrasi
Jakarta Timur. Kami bersyukur terhadap
reaksi masyarakat sangat bagus. Terbukti
dari reaksi mereka tidak keberatan dengan
adanya aturan tersebut dan setelah dicek,
status kepesertaan JKN-KIS mereka sudah
aktif,” kata Sudarman.
Sudarman juga mengapresiasi kehadiran
layanan Chat Assistant JKN (CHIKA) serta
Portal Informasi Peserta JKN. Menurutnya,
kehadiran layanan tersebut dapat membantu
petugas BPN dalam kelancaran proses jual
beli tanah.
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J

KN-KIS merupakan program jaminan
sosial kesehatan nasional yang
diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN). JKN-KIS
mengacu pada prinsip asuransi sosial,
yaitu wajib membayar iuran yang cukup
terjangkau, dilayani di semua wilayah
Indonesia (portabilitas), dan mendapatkan
pelayanan yang sama (equal).
Sampai dengan akhir tahun 2021, Indonesia
telah berhasil memberikan jaminan
kesehatan kepada 235.719.263 jiwa atau
sekitar 86% penduduk Indonesia yang
terakomodir sebagai peserta JKN-KIS. Sesuai
dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024,
targetnya pada tahun 2024 tercapai Universal
Health Coverage (UHC) dengan kepesertaan
98%.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir
Effendy menyampaikan, pelaksanaan
Program JKN-KIS selama ini telah dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat Indonesia,
khususnya yang miskin dan tidak mampu.
Tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan
untuk mengakses pelayanan kesehatan yang
berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah
memiliki komitmen yang kuat untuk terus
melanjutkan program ini.
Sebagai salah satu program strategis
nasional, Program JKN-KIS tentunya harus
mendapat dukungan dan partisipasi
dari semua pemangku kepentingan.
Terselenggaraanya Program JKN-KIS bukan
hanya menjadi tanggung jawab BPJS
Kesehatan, namun perlu adanya sinergi dan
dukungan yang serius dari pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah.
Untuk itu, diterbitkan Inpres Nomor 1 Tahun
2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan
Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Sejatinya, Inpres ini dibentuk untuk

Guna mengoptimalkan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Presiden Republik
Indonesia Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi
Program Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam Inpres ini, Presiden menginstruksikan 30 kementerian/lembaga dan Pemerintah
Daerah untuk mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing
untuk melakukan optimalisasi Program JKN-KIS, meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta menjamin
keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional.
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Massal Optimalkan
“ Kolaborasi
Program JKN-KIS
memenuhi amanat Undang-Undang Dasar dalam
memberi perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
“Inpres Nomor 1 Tahun 2022 merupakan Inpres
pertama di tahun 2022. Ini menunjukkan betapa atensi
Bapak Presiden di sektor kesehatan ini sangat-sangat
serius,” kata Muhadjir Effendy.
Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2022, 30 kementerian/
lembaga yang mendapat amanat untuk mendukung
optimalisasi pelaksanaan Program JKN-KIS yaitu
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan; Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian; Menteri Dalam Negeri; Menteri Luar
Negeri; Menteri Agama; Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia; Menteri Keuangan; Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Menteri Kesehatan;
Menteri Ketenagakerjaan; Menteri Perindustrian;
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
Menteri Perhubungan; Menteri Komunikasi dan
Informatika; Menteri Pertanian.
Selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional; Menteri Badan Usaha Milik Negara; Menteri
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Menteri
Sosial; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi; Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal; Jaksa Agung; Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia; Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia, Direksi BPJS Kesehatan; Para Gubernur; Para
Bupati/Wali Kota; dan Ketua Dewan Jaminan Sosial
Nasional (DJSN).
Masing-masing pihak tersebut diinstruksikan untuk
mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi,
dan kewenangan masing-masing untuk melakukan
optimalisasi Program JKN-KIS. Sebagai contoh, Menteri
Dalam Negeri diinstruksikan melakukan sinkronisasi
regulasi terkait norma, standar, prosedur, dan kriteria
pelayanan publik di daerah untuk memastikan setiap
orang terdaftar menjadi peserta aktif dalam program
JKN-KIS; menyediakan akses data penduduk berbasis
Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk dapat
dimanfaatkan sebagai data kepesertaan Program
JKN-KIS; hingga mendorong Gubernur dan Bupati/Wali
Kota untuk mewajibkan pemohon perizinan berusaha
dan pelayanan publik di daerah menjadi peserta aktif
Program JKN-KIS.
Contoh lainnya, para Gubernur diinstruksikan
untuk menyusun dan menetapkan regulasi serta

Peluncuran Intruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres)
Nomor 1 Tahun 2022

Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional
mengalokasikan anggaran untuk mendukung
pelaksanaan Program JKN-KIS di wilayahnya,
memastikan seluruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu
mensyaratkan kepesertaan aktif Program JKN-KIS
sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan
perizinan berusaha dan pelayanan publik, dan
lainnya. Kemudian untuk Menteri Sosial, instruksinya
menetapkan perubahan data Penerima Bantuan Iuran
(PBI) Jaminan Kesehatan seluruhnya berbasis Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), melakukan
percepatan pemutakhiran data hasil verifikasi dan
validasi oleh Pemerintah Daerah untuk penetapan
dan perubahan data PBI secara berkala melalui sistem
informasi yang terintegrasi, hingga memastikan data
peserta PBI tersampaikan kepada Pemerintah Daerah
setiap bulan dengan mencantumkan nama dan alamat
secara lengkap.

Titik Awal Penguatan Kolaborasi
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti
menyampaikan, penerbitan Inpres Nomor 1 Tahun
2022 merupakan titik awal penguatan kolaborasi
BPJS Kesehatan dengan 30 kementerian/lembaga
dan pemerintah daerah untuk meningkatkan sinergi
dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS. Menurut
Ghufron, Program JKN-KIS merupakan program
strategis pemerintah yang berdampak besar bagi
masyarakat, sehingga diperlukan keterlibatan para
pemangku kepentingan untuk menjaga ekosistem
penyelenggaraan Program JKN-KIS yang sehat dan
ideal.
“Inpres Nomor 1 Tahun 2022 sesungguhnya
menunjukkan bahwa Program JKN-KIS adalah program
EDisi 106/media INFO BPJS KESEHATAN
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strategis pemerintah yang memiliki dampak besar bagi
masyarakat, sehingga keberlangsungannya memerlukan
keterlibatan para pemangku kepentingan, baik di tingkat
nasional maupun daerah,” kata Ghufron.

yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Hal ini
dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi peserta
dalam mengakses layanan Program JKN-KIS.

Hingga akhir 2021, cakupan kepesertaan Program
JKN-KIS telah mencapai 235,7 juta jiwa dengan indeks
kepuasan di atas 80 persen. Dari sisi kolektibilitas iuran,
penerimaan iuran sampai dengan 31 Desember 2021
mencapai Rp 139,55 triliun. Sementara itu dari sisi
peningkatan akses pelayanan kesehatan, pada tahun
2021, terdapat 23.608 Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) dan 2.810 Fasilitas Kesehatan Rujukan
Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang bekerja sama dengan
BPJS Kesehatan. Ghufron mengatakan, pihaknya akan
memperluas kerja sama dengan fasilitas kesehatan
untuk memenuhi kebutuhan akses layanan kesehatan
peserta JKN-KIS.

Selanjutnya optimalisasi pelayanan promotif dan
preventif dengan mengintensifkan kegiatan skrining
kesehatan dan implementasi koordinasi antar
penyelenggara jaminan kesehatan; perluasan kerja sama
dengan fasilitas kesehatan melalui peningkatan jumlah
FKTP dan FKRTL; optimalisasi penegakan kepatuhan
melalui peningkatan kerja sama dengan kementerian/
lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mengkaitkan
dalam mendapatkan pelayanan publik sesuai ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013;
peningkatan kolektibilitas iuran melalui kerja sama
dengan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah
untuk memastikan pembayaran iuran JKN-KIS secara
tepat, baik jumlah maupun waktu; serta interoperabilitas
sistem informasi program JKN-KIS melalui perluasan
kerja sama dengan kementerian/lembaga untuk
optimalisasi penggunaan data Program JKN-KIS.

“Dari yang telah kami capai di 2021, harapannya
akan semakin meningkat di 2022. Targetnya untuk
kepesertaan bisa menjadi 244,9 juta jiwa dengan
indeks kepuasan di atas 80 persen. Artinya, kalau ada
10 peserta, delapan di antaranya kami harap mereka
puas. Untuk kolektibilitas iuran, pada 2022 ditargetkan
tercapai penerimaan iuran sebesar Rp 152,27 triliun,
sedangkan dari sisi peningkatan akses pelayanan
kesehatan mencapai 23.430 FKTP dan lebih dari 3.000
untuk rumah sakit FKRTL. Di luar target tersebut,
terdapat target RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan
oleh pemerintah, yaitu kepesertaan Program JKNKIS tahun 2024 dengan tantangan yang cukup besar
bisa mencapai 98% dari total penduduk Indonesia,”
paparnya.
Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2022, BPJS Kesehatan
salah satunya diinstruksikan untuk memastikan Peserta
JKN-KIS mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang
berkualitas.
Pada 2021 lalu, kondisi keuangan Dana Jaminan Sosial
(DJS) Kesehatan sudah tak lagi mengalami defisit
dan mulai terus berangsur sehat. BPJS Kesehatan
juga telah menerapkan mekanisme pemberian uang
muka pelayanan kesehatan kepada rumah sakit untuk
memperlancar arus kas keuangan, sehingga diharapkan
mereka bisa fokus memberikan pelayanan terbaik
kepada peserta JKN-KIS.
“BPJS Kesehatan juga terus berfokus meningkatkan
mutu, termasuk sekarang ini peserta BPJS Kesehatan
dapat mengakses antrean online dari rumah untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas
kesehatan,” kata Ghufron.
Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan
juga terus diperkuat untuk mengoptimalkan
penyelenggaraan program JKN-KIS seperti yang
diamanatkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2022. BPJS
Kesehatan melaksanakannya dalam Rencana Aksi Direksi
atas Inpres tersebut, yaitu akses pelayanan JKN-KIS
dengan Nomor Induk Kependudukan melalui integrasi
data kepesertaan JKN-KIS dengan data kependudukan
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“Kami optimis, hadirnya Inpres Nomor 1 Tahun 2022
mampu mempererat sinergi kita untuk bersama-sama
menjaga sustainabilitas Program JKN-KIS, sehingga
masyarakat memperoleh kepastian akses pelayanan
kesehatan yang berkualitas,” ujar Ghufron.
Sementara itu, Anggota Dewan Jaminan Sosial
Nasional (DJSN) dari unsur tokoh dan/ahli, Muttaqien
menyampaikan, tantangan ke depan yang dihadapi
Program JKN-KIS adalah bagaimana mencapai target
RPJMN dan mengurangi jumlah peserta yang tidak aktif
karena iuran tidak dibayarkan. Karena itu, pemerintah
mengeluarkan Inpres Nomor 1 tahun 2022 agar
kepesertan JKN-KIS bisa mencapai target 98% di tahun
2024.
“Diperlukan rencana strategis yang sistematis dan
terukur untuk mencapai target 98% di tahun 2024,
serta mengurangi jumlah peserta yang non aktif,” kata
Muttaqien.
Kepesertaan Jadi Syarat Pelayanan Publik
Sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 1 Tahun 2022,
sejumlah kementerian/lembaga telah mengeluarkan
kebijakan mensyaratkan kepesertaan aktif Program
JKN-KIS untuk memperoleh pelayanan publik. Misalnya,
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional (ATR/BPN) telah membuat aturan persyaratan
pemohon pendaftaran peralihan hak atas tanah karena
jual beli harus telah mempunyai kartu peserta BPJS
Kesehatan aktif mulai 1 Maret 2022. Layanan lainnya
seperti membuat SIM, STNK, SKCK, hingga pendaftaran
haji dan umrah nantinya juga akan mensyaratkan hal
serupa. Bagi sebagian masyarakat, kebijakan ini dinilai
tidak ada kaitannya dengan program JKN-KIS dan
malah menyulitkan masyarakat.
Ali Ghufron menyampaikan, beberapa kebijakan
tersebut memang seperti tak ada hubungannya,

namun sebenarnya erat kaitannya. Pemerintah ingin
memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki
jaminan kesehatan, khususnya kalangan menengah ke
atas yang belum terdaftar program JKN-KIS.
"Sudah banyak regulasi yang menegaskan bahwa setiap
penduduk Indonesia wajib menjadi peserta program
JKN-KIS, mulai dari UU SJSN tahun 2004, UU BPJS
Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun
2013, Perpres Nomor 82 Tahun 2018 dan perubahan
keduanya yaitu Perpres Nomor 64 Tahun 2020, Inpres
Nomor 8 Tahun 2017, hingga Inpres Nomor 1 Tahun
2022. Bukan untuk mempersulit, melainkan untuk
memberikan kepastian perlindungan jaminan kesehatan
bagi masyarakat." terangnya.
Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan
Ruang Kementerian ATR/ BPN Andi Tenri Abeng
mengungkapkan, sejak 2019, berdasarkan data statistik
jumlah transaksi layanan pertanahan di Kementerian
ATR/BPN, layanan pertanahan peralihan hak jual
beli menduduki peringkat dua. Hal ini membuktikan
tingginya permintaan masyarakat melakukan kegiatan
jual beli tanah. Pada layanan itu pula, kebijakan baru
mandat dari Inpres Nomor 1 Tahun 2022 ditujukan.
“Apabila pada saat penyampaian berkas permohonan
belum dapat melampirkan status kepesertaannya,
berkas tersebut akan tetap diproses. Tetapi pada
waktu pengambilan hasil harus menunjukkan status
kepesertaan JKN-KIS,” terangnya.
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil juga
menegaskan, kebijakan yang merupakan implementasi
dari Inpres Nomor 1 Tahun 2022 ini tidak akan
menghambat pelayanan. Apalagi saat ini BPJS
Kesehatan sudah memiliki sistem untuk cek status
kepesertaan dengan cepat. “NIK itu kan sudah
terkoneksi, selama ada kartu penduduk, maka orang
akan bisa langsung diketahui apakah kartu BPJS-nya
aktif atau tidak, jadi tidak menghambat,” kata Sofyan.

Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan
Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno
mengapresiasi gerak cepat Kementerian ATR/BPN
tersebut sebagai tindak lanjut diimplementasikannya
Inpres Nomor 1 Tahun 2022. BPJS Kesehatan juga telah
mengintegrasikan aplikasi untuk mempermudah pihak
ATR/BPN dalam melakukan pengecekan keaktifan
Peserta JKN-KIS melalui portal khusus yang bisa diakses
langsung oleh petugas ATR/BPN. Di samping itu, BPJS
Kesehatan juga menyediakan alternatif kanal lainnya
seperti aplikasi Mobile JKN dan Chat Assistant JKN
(CHIKA) yang bisa diakses peserta JKN-KIS.
Mundiharno berharap dengan adanya sinergi yang
terjalin tersebut dapat mendorong percepatan UHC
di Indonesia, sehingga masyarakat dapat memperoleh
kepastian akses pelayanan kesehatan yang berkualitas
dan berkesinambungan.
“Kami memahami dalam implementasinya mungkin
akan ada tantangan-tantangan yang dihadapi,
terutama di awal kebijakan ini diimplementasikan.
Namun tentu kami juga siap membantu memperlancar
implementasinya sesuai dengan tupoksi dan
kewenangan kami,” ujar Mundiharno.
Sementara itu, pakar asuransi sosial yang juga Ketua
Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) periode 20112015 Chazali Situmorang menilai upaya optimalisasi
Program JKN-KIS memang diperlukan, karena
dengan cakupan peserta yang sudah lebih 86% dari
total penduduk, angkanya cenderung stagnan, dan
semakin bertambahnya peserta yang non aktif karena
menunggak membayar iuran.
“Pentahapan kewajiban menjadi peserta memang
sudah waktunya, karena program ini sudah berjalan 8
tahun. Jadi keluarnya Inpres Nomor 1 Tahun 2022 ini
memang harus sekarang momentumnya,” kata Gazali
Situmorang.
EDisi 106/media INFO BPJS KESEHATAN
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Instruksikan 30 K/L dan
“ Presiden
Pemda Optimalkan JKN-KIS
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)

Muhadjir Effendy
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P

emerintah telah menerbitkan Instruksi
Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN). Inpres yang ditandatangani
Presiden Joko Widodo pada 6 Januari 2022 itu secara
simbolis diluncurkan oleh Menteri Koordinator
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK),
Muhadjir Effendy, di kantornya, jalan Merdeka Barat,
Jakarta Pusat, Kamis (3/2/2022).
Kehadiran Inpres 1 Tahun 2022 ini merupakan upaya
kolaborasi bersama semua instansi pemerintah terkait
untuk memastikan bahwa seluruh penduduk Indonesia
terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS
yang dikelola BPJS Kesehatan. Selain mendorong
gotong royong bersama, hadirnya Inpres ini juga akan
meningkatkan akses dan kualitas layanan, kualitas data
kepesertaan, validitas data kepesertaan serta sosialisasi
dan edukasi Program JKN-KIS. Arahan Menko PMK
mengenai kehadiran Inpres tersebut selengkapnya
dirangkum INFO BPJS dalam rubrik “Bincang” kali ini.

Apa tujuan pemerintah kembali menerbitkan
regulasi yang mengatur optimalisasi Program JKNKIS ?
Program JKN-KIS telah dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat khususnya masyarakat miskin yang
tidak mampu. Oleh karena itu, pemerintah memiliki
komitmen kuat untuk melanjutkan JKN-KIS ini, dan
menargetkan dalam RPJMN tahun 2024 bahwa minimal
98 persen penduduk Indonesia harus menjadi peserta
JKN-KIS. Sebagai salah satu program prioritas nasional,
JKN-KIS harus mendapatkan dukungan dan partisipasi
dari semua pemangku kepentingan. Terselenggaranya
JKN-KIS tidak hanya menjadi tanggung jawab BPJS
Kesehatan, namun perlu adanya sinergi dan dukungan
serius dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kesehatan tidak akan
dijalankan dengan baik kalau hanya mengandalkan
BPJS Kesehatan tanpa ada dukungan dari pihak terkait
khususnya pemerintah daerah karena yang punya
penduduk adalah mereka. Oleh karena itu peran
pemprov, pemkab dan pemkot ini sangat sangat vital
dalam mencapai target 98 persen kepesertaan di BPJS
Kesehatan.
Dalam rangka mewujudkan target 98 persen
kepesertaan tersebut pemerintah telah menerbitkan
berbagai regulasi untuk mewujudkan kepesertaan dan
mewujudkan ekosistem JKN-KIS yang berkelanjutan.
Ini merupakan suatu impian agar jaminan kesehatan
masyarakat selalu terjaga dan meningkat, mengingat
ketika rakyat sehat maka negara juga akan kuat. Rakyat
sehat dan terdidik maka Indonesia akan hebat. Antara
sehat dan terdidik itu ibarat dua sisi mata uang yang
saling menentukan. Sehat saja tapi tidak berpendidikan
juga percuma. Berpendidikan tapi tidak sehat juga
mubasir. Jadi pendidikan dan kesehatan sangat sangat
diperhatikan oleh pemerintah saat ini. Pemerintah saat
ini memprioritaskan sektor human capital investment,

sehingga target 98 persen kepesertaan itu mutlak harus
kita capai, dan Inpresnya sudah turun.
Ini Inpres istimewa karena merupakan Inpres pertama
di tahun 2022, yaitu tentang Optimalisasi Pelaksanaan
JKN KIS untuk menunjukkan betapa atensi Presiden
di sektor kesehatan ini sangat serius. Setelah Presiden
memberikan perhatian khusus di bidang pendidikan,
maka sekarang sektor kesehatan harus segera
dioptimalkan di semua lini. Menkes dan Wamenkes
sekarang bekerja keras untuk segera membangun
sistem kesehatan nasional yang benar benar adekuat
dan bisa diandalkan. Dengan wabah Covid-19 ini
menunjukkan betapa rapuhnya sistem kesehatan
nasional kita. Justru ada hikmah di samping musibah ini,
yaitu kita jadi tahu betapa rapuhnya sistem kesehatan
nasional kita. Karena itu kita sedang bekerja keras untuk
membangun sistem kesehatan yang adekuat.

Sebelumnya kita pernah punya Inpres Nomor 8
Tahun 2017 tentang Optimalisasi JKN-KIS juga
dimana ada 11 KL dan pemda yang diinstruksikan.
Nah, bagaimana dengan Inpres baru ini ?
Inpres Nomor 1 Tahun 2022 mengamanatkan kepada 30
kementerian/lembaga lembaga (KL), gubernur, bupati
dan walikota di seluruh Indonesia untuk mengambil
langkah strategis yang diperlukan sesuai tugas, fungsi,
dan kewenangan masing masing untuk melaksanakan
optimalisasi pelaksanaan JKN-KIS. Dengan adanya
Inpres istimewa ini nantinya Dirut BPJS Kesehatan dan
seluruh jajaran, Pemprov, Pemkab, serta Pemkot akan
menjalankan tugas yang diamanatkan dalam Inpres ini
dengan sebaik baiknya.
Misalnya, untuk para gubernur salah satu tugasnya
adalah memastikan seluruh Pelayanan Terpadu
Satu Pintu mensyaratkan kepesertaan aktif Program
JKN-KIS sebagai salah satu kelengkapan dokumen
pengurusan perizinan berusaha dan pelayanan publik.
Juga memastikan setiap penduduk yang berada di
wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif. Demikian
pula para bupati dan walikota.

Setelah Inpres ini diluncurkan selanjutnya
bagaimana ?
Secara teknis nanti saya minta Dirut BPJS Kesehatan
untuk melakukan langkah langkah yang terukur
terutama dalam berkoordinasi dengan Pemprov,
Pemkab dan Pemkot. Bila perlu kita akan menetapkan
indeks capaian kepesertaan ini supaya kita mengetahui
mana provinisi, kabupaten dan kota yang memiliki
komitmen kuat, mana yang belum kuat, dan mana yang
perlu diperkuat. Dengan demikian kita akan memiliki
target, misalnya tahun ini berapa yang tercapai. Kita
akan memetakan provinsi, kabupaten dan kota yang
masih rendah, lalu kita tangani secara spesifik. Bila perlu
kita keluarkan semacam reward dan punishment, agar
capaian sesuai perintah Presiden ini bisa dilaksanakan
dengan sebaik baiknya.

EDisi 106/media INFO BPJS KESEHATAN
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BENEFIT

“ Gagal Ginjal

Penyakit Berbiaya Mahal
yang Tetap Dijamin JKN

P

enyakit gagal ginjal merupakan salah satu
penyakit dengan pembiayaan katastropik,
penyakit yang memerlukan biaya tinggi,
komplikasi dan membahayakan jiwa, yang
ditanggung oleh Program Jaminan Kesehatan NasionalKartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan
oleh BPJS Kesehatan. Penyakit gagal ginjal termasuk
dalam salah satu yang terbesar pembiayaan katastropik,
yang menempati proporsi paling banyak dari total biaya
pelayanan kesehatan seperti tahun-tahun sebelumnya.
Pembiayaan Program JKN-KIS untuk katastropik
mencapai 21 sampai dengan 25 persen dari biaya
pelayanan kesehatan rujukan pada tahun 2018 hingga
2021 secara keseluruhan. Penyakit gagal ginjal sendiri
merupakan penyakit dengan pembiayaan katastropik
paling besar keempat yaitu sebesar 10 persen dari total
biaya katastropik pada tahun 2021.
Selama pandemi Covid-19 berlangsung di Indonesia,
BPJS Kesehatan mencatat adanya penurunan kunjungan
peserta ke fasilitas kesehatan baik tingkat pertama
maupun rumah sakit. Namun bagi peserta JKN yang
mengidap penyakit kronis seperti gagal ginjal, tetap
harus mendapatkan perawatan seperti obat-obatan dan
cuci darah secara rutin sehingga pembiayaan layanan
kesehatan untuk penyakit gagal ginjal tetap tinggi.
Pada tahun 2021, BPJS Kesehatan mencatat terdapat
6,3 juta kunjungan layanan kesehatan untuk gagal
ginjal yang menelan biaya hingga Rp6,5 triliun.
Untuk mengetahui gambaran betapa mahalnya biaya
pelayanan kesehatan penyakit gagal ginjal, BPJS
Kesehatan menjamin berbagai pelayanan kesehatan
gagal ginjal mulai dari transplantasi ginjal dengan biaya
sekitar Rp378 juta untuk satu kali tindakan.
Selain itu Program JKN juga menjamin cuci darah atau
hemodialisis dengan biaya Rp92 juta per tahun jika
tindakan dilakukan sebanyak dua kali dalam seminggu
bagi setiap pasien. Dan layanan cuci darah lain yang
dijamin oleh JKN adalah CAPD (continuous ambulatory
peritoneal dialysis), yaitu alternatif dari tindakan
hemodialysis yang menelan biaya hingga Rp76 juta per
tahun untuk satu pasien.
Sementara untuk sebaran pembiayaan pelayanan
hemodialisis jika dikelompokkan secara usia,
pembiayaan terbanyak didominasi pada kelompok
usia peserta 51-55 tahun. Berdasarkan jenis kelamin
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didominasi oleh jenis kelamin laki laki, dan usia termuda
peserta yang memanfaatkan pelayanan hemodialisa
dimulai dari kelompok usia 0-5 tahun. Ada tiga layanan
kesehatan untuk penyakit gagal ginjal yang dijamin
pembiayaannya dalam Program JKN-KIS oleh BPJS
Kesehatan.
Transplantasi Ginjal
Transplantasi ginjal atau cangkok ginjal adalah prosedur
bedah untuk mengganti kerusakan organ ginjal pada
pasien dengan organ ginjal yang masih sehat. Biasanya
transplantasi ginjal dilakukan kepada pasien penderita
gagal ginjal stadium akhir.
Organ ginjal sehat tersebut biasanya didapat dari
pendonor. Baik itu pendonor masih hidup (living-donor
kidney transplant) atau sudah meninggal (deceaseddonor kidney transplant). Fungsi transplantasi
ginjal ini menjadi langkah terbaik untuk membantu
meningkatkan kualitas hidup penderita. Pelayanan

transplantasi ginjal sebenarnya direkomendasikan oleh
para ahli sebagai terapi yang lebih baik dibanding terapi
gagal ginjal lainnya merujuk pada kualitas hidup yang
lebih baik dan lebih efektif dalam pembiayaan.
Namun tantangan dari transplantasi ginjal adalah
ketersediaan donor ginjal. Selain itu juga perlu adanya
penambahan fasilitas kesehatan yang menyediakan
layanan transplantasi ginjal. Saat ini baru 10 rumah sakit
yang bisa melakukan transplantasi ginjal.

gagal ginjal dengan metode cuci darah melalui perut.
Metodenya memanfaatkan selaput dalam rongga perut
(peritoneum) karena permukaannya luas dan banyak
jaringan pembuluh darah sebagai filter alami yang
dilewati zat sisa. Dibanding hemodialisis, CAPD dinilai
lebih praktis karena prosesnya bisa dilakukan secara
mandiri oleh pasien ataupun pendamping. Bahkan
setiap pendamping dan pasien akan diberi pelatihan
terlebih dulu untuk bisa melakukan terapi CAPD di
rumah.
Sebagai catatan yang perlu diingat bahwa perawatan
gagal ginjal dengan tiga metode tersebut yang dijamin
BPJS Kesehatan ini diberikan hingga tuntas atau pasien
sembuh. BPJS Kesehatan berkomitmen untuk terus
berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi
peserta dengan penyakit gagal ginjal. Untuk itu BPJS
Kesehatan melakukan simplifikasi prosedur layanan
melalui kemudahan akses pelayanan dan administrasi
bagi pasien cuci darah atau hemodialisis yang menjalani
perawatan terapi rutin di rumah sakit. Perpanjangan
rujukan juga dapat dilakukan di rumah sakit melalui
aplikasi Vclaim tanpa perlu mengurus ke Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Masa berlaku
rujukan pun diperpanjang menjadi 90 hari.
Perlu diketahui bahwa terapi cuci darah bagi pasien
gagal ginjal harus dilakukan selama sisa hidupnya
lantaran ginjal yang sudah tak berfungsi normal. Pasien
gagal ginjal bisa berhenti melakukan terapi cuci darah
bila melakukan transplantasi ginjal sehingga kembali
memiliki ginjal sehat yang berfungsi dengan baik.
Tertolong Berkat JKN
Tantangan besar para penderita gagal ginjal yang
menjalani cuci darah adalah biaya berobat yang mahal.
Beruntung bagi Soebagiono, seorang pensiunan berusia
73 tahun telah memiliki kartu JKN-KIS sehingga bisa
mendapatkan pelayanan terapi cuci darah secara gratis.
Soebagiono yang memiliki riwayat penyakit hipertensi
sejak tahun 1990 didiagnosa dokter mengalami gagal
ginjal sehingga harus rutin menjalani cuci darah
sebanyak dua kali dalam seminggu.

Cuci Darah atau Hemodialisis
Perawatan gagal ginjal yang ditanggung BPJS Kesehatan
selanjutnya ada cuci darah atau hemodialisis (HD).
Terapi ini merupakan yang paling banyak digunakan
oleh para pasien dengan penyakit gagal ginjal. Proses
cuci darah dilakukan dengan metode serta alat khusus
untuk menyaring darah dari zat-zat sisa metabolisme
yang menumpuk dan bisa berdampak buruk. Metode
hemodialisis ini bekerja sebagai pengganti ginjal
yang rusak pada pasien gagal ginjal kronis. Prosedur
cuci darah bagi setiap pasien bisa berbeda-beda
menyesuaikan diagnosis, usia, dan jenis kelamin. Ada
yang dua kali seminggu atau tiga kali seminggu sesuai
anjuran dokter.
Perawatan CAPD
CAPD atau Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis
merupakan perawatan pengobatan pada pasien

Ia mengaku, ketakutannya menjalani terapi cuci darah
salah satunya adalah mengenai banyaknya biaya
yang harus dikeluarkan oleh keluarganya. Namun,
Soebagiono merasa bersyukur karena Program JKN-KIS
membiayai seluruh perawata cuci darahnya.

“

“Jelas saya sangat berterima
kasih sekali. Saat akan menjalani
terapi hemodialisis sudah
membayangkan, butuh biaya
berapa dan pastinya akan rutin
saya jalani. Awalnya saya pikir
hemodialisa ini tidak dijamin
oleh program JKN-KIS. Ternyata
dijamin semuanya,” katanya.
EDisi 106/media INFO BPJS KESEHATAN
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“

Akses Layanan JKN Sangat Praktis,
Cukup Menggunakan NIK

PJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program
Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia
Sehat (JKN-KIS) tidak hentinya berinovasi dan
bertransformasi guna meningkatkan mutu
layanan serta memberikan kemudahan bagi peserta.
Selain peningkatan mutu pada pelayanan kesehatan,
BPJS Kesehatan juga memberikan kemudahan dan
simplifikasi layanan administrasi sebagai satu hal yang
tak ditinggalkan dan bahkan terus ditingkatkan.
Setelah sebelumnya menyederhanakan nomor kontak
care center BPJS Kesehatan dari tujuh digit kini menjadi
tiga digit saja yaitu 165, saat ini giliran identitas peserta
program JKN yang disimplifikasi.
Tepat 26 Januari 2022 lalu, BPJS Kesehatan secara resmi
meluncurkan nomor identitas kepesertaan Program JKN
dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan
(NIK) yang terdapat di KTP atau Kartu Keluarga.
Kini, NIK yang dimiliki oleh setiap penduduk Indonesia
yang telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS dapat
digunakan untuk mengakses layanan kesehatan.
Hal ini dilakukan mengingat NIK adalah kunci penting
dalam menentukan setiap akses pengelolaan, validitas
dan eligibilitas data ketika peserta mengakses
pelayanan Program JKN-KIS.
Sampai dengan saat ini, BPJS Kesehatan telah
menggunakan NIK sebagai keyword data kepesertaan
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tunggal untuk mencegah terjadinya duplikasi data
dalam proses pendaftaran program JKN-KIS. NIK
digunakan sebagai validasi kepesertaan untuk semua
segmen kepesertaan JKN-KIS, terlebih bagi peserta
Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya ditanggung
oleh pemerintah dalam mendapatkan layanan
kesehatan.
“Dengan dukungan penuh serta semangat penuh
kolaborasi dari Direktorat Jenderal Dukcapil
Kemendagri, kami mengoptimalkan penggunaan NIK,
bukan hanya untuk mengakses layanan administrasi
kepesertaan namun lebih jauh dapat digunakan
untuk mengakses pelayanan di fasilitas kesehatan,”
kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron saat
meresmikan Pemanfaatan NIK sebagai Nomor Identitas
Peserta JKN-KIS pada tanggal 26 Januari 2022 lalu.
Ghufron menyebut bahwa penggunaan NIK sebagai
identitas peserta JKN-KIS juga selaras dengan Undangundang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial pada pasal 13 huruf a,
bahwasanya dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berkewajiban
memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta.
Selain itu, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2008 tentang Administrasi menyebutkan bahwa
NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat
unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang

yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Pada
Pasal 64 undang-undang tersebut mengamanatkan
bahwa NIK menjadi nomor identitas tunggal
untuk semua urusan pelayanan publik, pemerintah
menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan
berdasarkan NIK.
Selanjutnya pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun
2018 tentang Jaminan Kesehatan pada Pasal 8 ayat
(4) juga menyebutkan bahwa nomor identitas peserta
merupakan nomor identitas tunggal yang berlaku untuk
semua program jaminan sosial.
Penggunaan NIK sebagai nomor identitas peserta
JKN-KIS diharapkan juga dapat meningkatkan akurasi
data peserta JKN-KIS secara terintegrasi. Bagi peserta
yang akan mengakses layanan Program JKN-KIS di
fasilitas kesehatan tidak perlu repot membawa kartu
JKN-KIS, atau bahkan copy KTP seperti yang pernah
dilakukan sebelumnya. Kini cukup menyebutkan NIK
atau menunjukkan KTP-el, sudah bisa melakukan
pendaftaran di fasilitas kesehatan guna mendapatkan
pelayanan kesehatan.
Ghufron mengungkapkan BPJS Kesehatan telah
berkoordinasi dengan seluruh fasilitas kesehatan yang
bekerja sama untuk tidak ragu melayani peserta yang
menyebutkan NIK dan menunjukkan KTP-el (bagi yang
sudah berusia 17 tahun) atau Kartu Keluarga (bagi yang
berusia dibawah 17 tahun).
Penggunaan NIK sebagai nomor identitas peserta
program JKN-KIS dilakukan oleh BPJS Kesehatan atas
kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. BPJS
Kesehatan memanfaatkan data 272 juta penduduk
Indonesia yang sudah tercatat dengan NIK yang
datanya dimiliki oleh Kemendagri.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh
mengungkapkan sangat mendukung upaya BPJS
Kesehatan memanfaatkan NIK sebagai bagian dari
pelayanan publik. Menurut Zudan, dengan pemanfaatan
NIK menjadi nomor identitas ini diharapkan juga akan
mendorong seluruh masyarakat untuk segera memiliki
KTP-el yang terdapat NIK sehingga bisa dengan mudah
mengakses pelayanan publik yang ada di Indonesia
termasuk layanan kesehatan dalam Program JKN-KIS.
Zudan mengatakan bahwa dirinya mengiringi
perubahan demi perubahan dari BPJS Kesehatan dalam
menyelenggarakan program JKN-KIS. Dia menyebut
bahwa BPJS Kesehatan terus bertransformasi menjadi
lebih baik dari yang pertama kali dibentuk pada 2014
silam.

“Saya menyaksikan Transformasi BPJS Kesehatan , mulai
dari data PT Askes tanpa NIK, data BPJS Kesehatan
berbasis NIK, dan sekarang menjadikan data BPJS
Kesehatan dengan NIK. Transformasinya terlihat jelas,
perkembangannya semakin bertumbuh,” kata Zudan.
Dirjen Dukcapil Kemendagri menyebut dengan telah
bekerja samanya BPJS Kesehatan memanfaatkan
NIK sebagai nomor identitas peserta, ke depan
akan mengikuti transformasi yang dilakukan oleh
Kementerian Dalam Negeri, yaitu identitas peserta
menggunakan sidik jari.
”Transformasi layanan publik ke depan tidak hanya
berbasis NIK, tetapi juga bisa dengan sidik jari,”
ucapnya.
Penggunaan NIK sebagai identitas peserta JKN-KIS
juga dilakukan dalam rangka mendukung Peraturan
Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia untuk mewujudkan keterpaduan
perencanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan
dengan didukung data yang akurat, mutakhir, terpadu,
dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses
dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama,
terintegrasi dan berkelanjutan.

Manfaat Penggunaan NIK Sebagai
Identitas Tunggal Peserta Program
JKN-KIS
•

•

•

Mudah
Peserta cukup membawa satu jenis
kartu sebagai indetitas peserta
Program JKN-KIS, yaitu Kartu Tanda
Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas
Anak/Kartu Keluarga bagi yang belum
berusia 17 tahun.
Cepat
Peserta menyebutkan nomor NIK yang
tertera dalam KTP (bagi yang belum
berusia 17 tahun dapat menunjukkan
Kartu Identitas Anak/Kartu Keluarga)
untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan di Fasilitas Kesehatan
tempat peserta terdaftar.
Pasti
Data peserta terintegrasi dengan
sistem BPJS Kesehatan dan Fasilitas
Kesehatan sehingga dapat dipastikan
dalam mendapatkan pelayanan
administrasi dan pelayanan kesehatan.

Zudan mengungkapkan sebelum bertransformasi
menjadi BPJS Kesehatan, PT Askes belum menggunakan
NIK sebagai basis data peserta. Pemanfaatan NIK
mulai digunakan setelah PT Askes mempersiapkan diri
berubah menjadi BPJS Kesehatan pada tahun 2013.

EDisi 106/media INFO BPJS KESEHATAN

17

TESTIMONI

“

Program JKN-KIS jadi Penyelamat
Banyak Pasien Gagal Ginjal

K

ehadiran Program Jaminan Kesehatan Nasional
– Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) telah menjadi
penyelamat bagi banyak pasien gagal ginjal.
Untuk bisa bertahan hidup, mereka harus rutin
menjalani cuci darah (hemodialisis) atau Continuous
Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) untuk
menggantikan fungsi ginjal yang sudah tidak bekerja
dengan baik akibat kerusakan pada organ tersebut.
Atau bila sudah mendapatkan pendonor yang cocok,
mereka juga bisa melakukan transplantasi ginjal. Seluruh
terapi berbiaya mahal ini dijamin oleh BPJS Kesehatan.
Bagi Euis Hariyanti, orang tua pasien gagal ginjal,
keberadaan program JKN-KIS telah memberikan
harapan baru bagi anaknya yang bernama Reza untuk
mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sebelum ada
program ini, Euis sampai harus menjual harta bendanya
untuk biaya cuci darah Reza. Nyaris harta bendanya
sudah tak lagi tersisa.
“Reza sudah menderita gagal ginjal di usia 8 tahun
ketika belum ada Program JKN-KIS. Kalau diingat masamasa itu, berat sekali. Sampai harus jual harta benda
dan pinjam uang kesana kemari untuk berobat. Bahkan
pernah kami hampir di titik putus asa karena sudah
tidak punya uang lagi untuk berobat,” kenang Euis.
Hari-hari Euis makin berat ketika di tahun 2014 ia
mulai menjalani kehidupan baru sebagai single parent.
Apalagi ketika itu ia juga tidak memiliki pekerjaan.
Namun Euis tetap bersyukur karena di tahun yang
sama, program JKN-KIS akhirnya digulirkan. Dengan
adanya program ini, Euis dan Reza yang terdaftar
sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) tak lagi
dipusingkan dengan biaya cuci darah yang mahal.

usianya yang masih produktif, di akhir 2019 Dhea mulai
menjalani CAPD.
“Kondisi masing-masing pasien gagal ginjal sebenarnya
berbeda. Kalau saya, tiap kali habis cuci darah, badan
terasa lemas sekali sampai tidak bisa jalan sendiri.
Setelah ganti terapi menjadi CAPD, saya tidak pernah
lemas lagi. Waktunya pun jadi lebih fleksibel, tetap bisa
pergi ke mana-mana sambil bawa cairan CAPD,” cerita
Dhea.
Dari mulai cuci darah, operasi sebelum CAPD, hingga
cairan CAPD, seluruh biayanya dijamin BPJS kesehatan.
Dhea bersyukur penyakitnya ini tidak sampai menguras
keuangan keluarga.
Lebih Produktif dengan Transplantasi Ginjal
Untuk pasien yang sudah mendapatkan pendonor yang
cocok, tidak sedikit juga yang melakukan transplantasi
ginjal dan kini memiliki kehidupan lebih baik. Salah
satunya Budi (43 tahun), peserta PBI Program JKN-KIS
asal Yogyakarta. Budi didiagnosa mengalami gagal
ginjal tahun 2017 yang dipicu oleh hipertensi.
Dalam kesehariannya, Budi bersama istrinya membuka
warung kecil. Namun usahanya itu seringkali tutup
karena Budi harus rutin cuci darah dua kali seminggu.
Seringkali sehabis cuci darah, kondisi tumbuhnya drop
yang membuatnya tidak bisa bekerja. Istrinya saat itu
juga sibuk merawat anaknya yang baru lahir. Kondisi ini

“Dengan adanya BPJS Kesehatan, kami terbantu
sekali. Reza bisa terus menjalani cuci darah sampai
sekarang usianya hampir 25 tahun. Kalau tidak ada BPJS
Kesehatan, tidak tahu lagi harus cari uang ke mana
untuk biaya cuci darah,” ujar Euis.
CAPD Lebih Praktis
Selain dengan cuci darah, sebagian pasien gagal ginjal
memilih terapi CAPD yang dianggap lebih praktis
karena tidak harus pergi ke rumah sakit. Seperti
penuturan Dhea Mutiasari (24 tahun), peserta mandiri
Program JKN-KIS yang berdomisili di Bogor.
Sebelum memilih terapi ini, selama 3 bulan Dhea juga
melakukan cuci darah rutin. Namun ia sering sekali
merasa lemas tiap kali habis cuci darah. Pendidikannya
juga jadi terganggu karena harus bolak-balik rumah
sakit. Atas saran dokter karena juga mempertimbangkan
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Peserta JKN-KIS

Dhea Mutiasari

membuat ekonomi keluarga menjadi sulit.

semakin memburuk.

Akhirnya di tahun 2019, diputuskan untuk menjalani
transplantasi ginjal dengan pendonor sang istri. Sejak
itu, kesehatannya dan juga ekonomi keluarga mulai
membaik.

Seperti pengalaman Alma Almira Janitra (35 tahun),
peserta JKN-KIS segmen Pekerja Penerima Upah
(PPU) yang berdomisili di Semarang. Alma bercerita,
penyakitnya itu awalnya terdeteksi tahun 2014 setelah
mengalami preeklampsia di kehamilannya. Saat usia
kehamilan baru menginjak 5 bulan, Alma mengalami
pecah ketuban. Hasil pemeriksaan medis menyatakan
bayi yang ada di dalam kandungannya tidak bisa
diselamatkan. Kenyataan ini membuat Alma sangat
terpukul. Tekanan danarnyanya langsung melonjak
tinggi.

“Alhamdulillah, fisik saya sekarang sudah jauh lebih baik.
Secara ekonomi juga sudah mulai meningkat. Kami bisa
fokus bekerja lagi karena tidak harus cuci darah dua kali
seminggu, hanya sekali dalam sebulan saja ke rumah
sakit untuk cek laboratorium dan ambil obat,” kata Budi.
Dalam menjalani cuci darah dan transplantasi ginjal,
Budi sepenuhnya mengandalkan BPJS Kesehatan. Ia
bersyukur di tengah kondisi ekonomi yang ketika itu
sangat sulit bisa tetap menjalani cuci darah hingga
transplantasi tanpa harus mengeluarkan biaya.
“Kami bersyukur sekali ada program JKN-KIS. Tanpa
bantuan program ini, pasti berat sekali melakukan
transplantasi ginjal. Harapannya, semoga terapi gagal
ginjal dan juga obat-obatannya bisa selamanya dijamin
BPJS Kesehatan,” ujar Budi.

Alma lalu menjalani general check-up untuk mengetahui
fungsi organ vital di tubuhnya. Pasalnya masalah di
kehamilannya itu sudah terjadi sebanyak dua kali. Dari
hasil pemeriksaan tersebut, terdeteksi kalau ternyata
fungsi ginjalnya sudah tidak bisa bekerja dengan baik.
Melalui penilaian dokter dan serangkaian tes medis,
dokter menyarankannya untuk segera menjalani cuci
darah, namun Alma menolaknya. Ia masih menganggap
dirinya baik-baik saja dan tidak perlu menjalani cuci
darah.
“Waktu diminta segera melakukan cuci darah, saya
menolak. Itu kesalahan terbesar saya. Justru saya malah
mengikuti anjuran teman-teman untuk minum ramuan
herbal yang ternyata malah memperburuk kondisi
ginjal saya. Padahal waktu itu status gagal ginjal saya
masih akut yang sebenarnya bisa disembuhkan dengan
beberapa kali cuci darah seperti yang teman saya alami.
Tetapi karena tidak saya lakukan, status gagal ginjal
saya memburuk menjadi kronis,” cerita Alma.
Di akhir tahun 2014, Alma akhirnya mulai menjalani
cuci darah rutin. Terapi ini dijalani selama 2 tahun
7 bulan. Setelah itu karena organ tubuhnya masih
berfungsi dengan baik, dokter menyarankannya untuk
menjalani operasi transplantasi ginjal. Kebetulan, ginjal
ibunya cocok dengan Alma. Meskipun awalnya Alma
menolak menerima ginjal sang ibu karena merasa tidak
tega, ia akhirnya bersedia karena ibunya berulang kali
membujuknya untuk menerima ginjalnya.

Peserta JKN-KIS

Budi

Jangan Tunda Pengobatan
Seperti halnya kanker, penyakit ginjal kronis juga
disebut sebagai silent killer. Sering kali penderitanya
tidak merasakan gejala tertentu hingga penyakit
sudah memasuki stadium lanjut dan fungsi ginjal
telah menurun. Karenanya, penting sekali melakukan
pemeriksaan fungsi ginjal. Ketika terdeteksi ada
penurunan fungsi, segera lakukan pengobatan
atau terapi sesuai yang direkomendasikan dokter.
Seakan berkejaran dengan waktu, jika tidak segera
ditindaklanjuti dengan pengobatan, fungsi ginjal bisa

Seperti halnya cuci darah, operasi tersebut juga
dilakukan dengan mengandalkan BPJS Kesehatan.
Melihat manfaat yang besar dari program JKN-KIS,
Alma berharap program ini akan selalu ada, meskipun
nantinya ada pergantian pemimpin negara. Sebab
program ini sangat besar manfaatnya bagi pasien gagal
ginjal yang membutuhkan terapi dengan biaya mahal.
Tanpa dukungan BPJS Kesehatan, akan banyak pasien
gagal ginjal yang tidak bisa melakukan cuci darah atau
transplantasi ginjal.
“Harapan saya, BPJS Kesehatan akan selalu ada
menemani masyarakat dan tentunya pasien gagal
ginjal,” ucap Alma.
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INSPIRASI

“

Yayasan Ginjal Indonesia
Sebarkan Kepedulian pada Anak-Anak
Penderita Gagal Ginjal
setelah cuci darah karena tidak punya ongkos. Keluarga
pasien yang berasal dari daerah juga banyak yang tidak
memiliki tempat tinggal sementara ketika menunggu
jadwal cuci darah. Awalnya, sesama orang tua pasien
gagal ginjal anak saling memberikan bantuan secara
pribadi. Tetapi karena masalah yang dihadapi keluarga
pasien semakin beragam, akhirnya didirikan Yayasan
Ginjal Indonesia sebagai wadah bagi keluarga pasien
anak gagal ginjal,” ungkap Syaihul Hady.

Gagal ginjal selama ini identik dengan penyakit yang
dialami orang dewasa. Namun jangan salah, anak-anak
juga bisa menderita penyakit ini. Seperti orang dewasa,
mereka pun harus menjalani cuci darah (hemodialisis)
atau Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)
untuk menggantikan fungsi ginjal yang sudah tidak bisa
bekerja dengan baik lagi akibat kerusakan pada organ
tersebut.
Menariknya, Program Jaminan Kesehatan Nasional –
Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) memberikan jaminan
layanan kesehatan bagi penderita gagal ginjal. Mulai
dari proses Cimino atau arteriovenous fistula, cuci
darah, CAPD, hingga transplantasi ginjal juga dijamin
oleh BPJS Kesehatan. Peserta JKN-KIS tidak perlu lagi
mengeluarkan uang untuk biaya berobat di fasilitas
Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Namun dalam proses pengobatan pasien gagal ginjal,
keluarga pasien seringkali harus mengeluarkan uang
diluar biaya pelayanan Kesehatan. Misalnya untuk biaya
transportasi ke rumah sakit dua kali seminggu, biaya
makan, bahkan biaya tempat tinggal sementara untuk
pasien dari daerah.
Bagi pasien gagal ginjal dari keluarga mampu, hal ini
mungkin tidak menjadi beban. Masalahnya, banyak
anak-anak penderita gagal ginjal yang berasal dari
keluarga tidak mampu, tidak memiliki orangtua yang
lengkap, atau tinggal di daerah yang jauh dari rumah
sakit yang memiliki layanan gagal ginjal anak. Waktu
yang lebih banyak dihabiskan di rumah sakit juga
membuat banyak orang tua pasien gagal ginjal anak
tidak bisa lagi bekerja seperti biasa, sehingga ekonomi
keluarga juga ikut terganggu. Berangkat dari kondisi
tersebut, Syaihul Hady bersama para orang tua yang
memiliki anak gagal ginjal kemudian mendirikan
Yayasan Ginjal Indonesia pada tahun 2016.
“Selama menemani anak saya menjalani cuci darah
rutin di RSCM, banyak hal yang saya jumpai. Mulai dari
bertemu anak gagal ginjal yang tidak mampu, tidak
punya orang tua, ada juga tak bisa pulang ke rumah
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Selama ini Yayasan Ginjal Indonesia telah berperan
pendukung ratusan pasien dan keluarga dengan
berbagai aktivitas, seperti menyediakan tempat tinggal
sementara untuk pasien dari daerah, memberikan
biaya transportasi ke rumah sakit, serta menyediakan
tabung oksigen, alat tensimeter, oximeter, hingga kursi
roda untuk di rumah. Visi yayasan ini meningkatkan
pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam
penanggulangan penyakit gagal ginjal kronik agar
bisa menjalani hidup berkualitas melalui kepedulian
bersama.
“Sebelum pandemi, kita rutin mengadakan seminar,
mengedukasi masyarakat dan orang tua pasien terkait
bagaimana merawat anak yang menderita gagal ginjal
dan pilihan-pilihan terapinya. Selama pandemi pun
kegiatan edukasi tetap kita lakukan secara rutin melalui
platform online,” ungkap Hady.
Satu hal yang saat ini menjadi fokus kegiatan edukasi
Yayasan Ginjal Indonesia yakni mendorong pasien gagal
ginjal anak melakukan transplantasi ginjal. Sudah ada 21
anak di bawah pendampingan Yayasan Ginjal Indonesia
yang akhirnya melakukan transplantasi ginjal dan kini
memiliki kehidupan yang lebih baik.
“Penyakit gagal ginjal itu bukan hanya masalah individu,
tetapi masalah kita bersama. Ini yang coba kita angkat,
bahwa kita semua perlu memberikan dukungan baik
moral maupun materi sesuai kemampuan dan kapasitas
kita sebagai sesama manusia. Dengan memberikan
kepedulian, mereka akan merasa terayomi sehingga
timbul semangat untuk menjalani pengobatan dan
meningkatkan kualitas hidupnya,” kata Hady.

“

Komunitas Donor Mata Indonesia (KDMI)
Membuka Harapan Melihat Dunia

Menurut Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia
(PERDAMI), diperkirakan 1 per 1.000 orang penduduk
Indonesia menderita kebutaan akibat kelainan. Masalah
ini sebetulnya dapat diatasi dengan transplantasi
kornea. Hanya saja, donor kornea mata masih sangat
jarang karena dianggap tabu oleh sebagian besar
masyarakat Indonesia. Masih sangat sedikit orang
yang bersedia mendonorkan kornea matanya setelah
meninggal.
Melihat tantangan langkanya pendonor kornea
mata, sejak 2016 telah berdiri Komunitas Donor
Mata Indonesia (KDMI) yang menjadi rekanan Bank
Mata Indonesia. KDMI mewadahi aspirasi bagi calon
pendonor kornea mata yang memiliki komitmen untuk
membantu orang-orang yang mengalami kebutaan
atau gangguan penglihatan ketika nantinya mereka
meninggal.
“Melalui KDMI, kita mencoba mengedukasi bahwa
ternyata perbandingan antara ketersedian calon
donor dengan calon resipien atau penerima masing
sangat jauh, sehingga perlu dukungan kita semua agar
orang-orang yang mengalami kebutaan atau gangguan
penglihatan bisa kembali melihat dan memiliki
kehidupan yang lebih baik,” kata Ketua KDMI chapter
Tasikmalaya, Dodi Kurniawan.
Sejak berdiri tahun 2016 hingga pertengahan Maret
2022, calon donor mata yang tergabung dalam KDMI
di seluruh Indonesia mencapai sekitar 10.000. Dari
jumlah tersebut, sudah ada 506 pendonor yang diambil
korneanya. Khusus di KDMI chapter Tasikmalaya, jumlah
calon pendonornya tidak kurang dari 3.500. Hingga saat
ini sudah ada 51 pendonor yang diambil korneanya.
“Tenaga eksisi mandiri kita yang sudah terlatih
dan tersertifikasi dari Bank Mata Indonesia telah
melaksanakan eksisi kornea sebanyak 345 kali dari total
506 eksisi. Sebagiannya lagi oleh tim eksisi Bank Mata
Indonesia atau rumah sakit mata terdekat di mana
calon donor berdomisili. Untuk kornea mata yang telah
diambil tenaga eksisi mandiri KDMI, kornea tersebut
nantinya langsung dikirim ke Bank Mata Indonesia,”
jelasnya.
Dodi mengungkapkan, penyebab masih enggannya
masyarakat menjadi calon pendonor kornea mata
salah satunya karena minimnya pengetahuan tentang
proses donor mata. Banyak yang beranggapan sebagai
pengambilan mata secara utuh. Padahal donor mata
hanya proses eksisi yakni pengambilan lapisan kornea
dengan waktu yang singkat.

Lewat kegiatan edukasi yang dilakukan KDMI baik
secara online maupun offline, kini semakin banyak
masyarakat yang mulai tergerak menjadi calon
pendonor kornea mata. Namun, tidak semua calon
pendonor tersebutnya nantinya bisa diambil kornea
matanya.
“Calon pendonor ini niatnya sudah ada, tetapi belum
tentu juga bisa terwujud karena beberapa alasan
misalnya kondisi medis, alasan sosial, alasan jarak, dan
yang lain. Namun dengan hadirnya KDMI, setidaknya
bisa memberikan harapan bagi mereka yang mengalami
kebutaan atau gangguan penglihatan,” ujar Doni.
Melihat pentingnya donor kornea mata karena adanya
kesenjangan yang tinggi antara jumlah calon pendonor
dengan calon resipien, menurut Doni sudah seharusnya
ada lembaga resmi di bawah pemerintah yang konsen
mengurus hal ini. Sehingga kegiatan edukasi bisa
dilakukan secara lebih luas mulai dari tingkat terkecil.
“Seharusnya memang ada organisasi resmi donor
organ, khususnya kornea mata yang di bawah
pemerintah. Bagus sekali kan kalau ada di tingkat
kabupaten, di provinsi, lalu ada program-program
pembinaan dan penguatan. Karena sampai saat ini di
beberapa daerah banyak yang masih awam mendengar
istilah donor kornea marah. Padahal jumlah orang
yang membutuhkan kornea mata setiap tahunnya
terus meningkat,” kata Dodi. Kita berharap semoga
organisasi resmi donor mata dibawah pemerintah dapat
segera terwujud guna menurunkan angka kebutaan di
Indonesia.

EDisi 106/media INFO BPJS KESEHATAN

21

Persepsi

“

Kepesertaan JKN-KIS jadi Syarat Akses
Layanan Publik Memberatkan?

P

emerintah tengah mendorong kepesertaan
aktif Program JKN-KIS menjadi syarat dalam
mengakses sejumlah layanan publik. Ketentuan
ini diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres)
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan
Program Jaminan Kesehatan Nasional, yang diluncurkan
pemerintah pada Kamis (3/2/2022).
Melalui Inpres ini, Presiden Joko Widodo meminta
30 menteri dan pimpinan lembaga negara, termasuk
Gubernur dan Bupati/Wali Kota, untuk mengupayakan
agar masyarakat yang mengakses layanan publik sudah
menjadi peserta aktif JKN-KIS, seperti pengurusan
ibadah haji dan umrah, pengurusan jual beli tanah,
pengajuan kredit usaha rakyat, permohonan izin usaha,
hingga pengurusan SIM, STNK, dan SKCK.
Munculnya aturan yang mewajibkan kepesertaan
JKN-KIS sebagai syarat mendapatkan layanan publik
ini menuai polemik di masyarakat. Tidak sedikit yang
menilai bahwa aturan baru tersebut menyulitkan dan
memberatkan masyarakat dalam mendapatkan layanan
publik. Apakah benar demikian ?
Sebetulnya Inpres Nomor 1 Tahun 2022 ini merupakan
tindak lanjut dari peraturan yang sudah ada
sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN),
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
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Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013. UU SJSN dan
UU BPJS mengamanatkan kepesertaan JKN-KIS wajib
dan gotong royong.
Dasar hukum sanksi tidak mendapatkan layanan publik
dimuat dalam Pasal 17 UU BPJS, yang dioperasionalkan
melalui PP Nomor 86 Tahun 2013. Pasal 9 ayat 2 PP
86 tahun 2013 menyebutkan, sanksi tidak mendapat
pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada setiap
orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima
bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan
dalam program jaminan sosial meliputi: Izin Mendirikan
Bangunan (IMB), Surat Izin Mengemudi (SIM), sertifikat
tanah, paspor atau Surat Tanda Nomor Kendaraan
(STNK). Jadi sebetulnya aturan mengenai sanksi layanan
publik ini sudah diatur sejak lama. Inpres Nomor 1
Tahun 2022 juga mengacu pada Peraturan Presiden
(Pepres) 82 Tahun 2018. Pasal 6 ayat 1 Perpres ini
menyebutkan bahwa setiap penduduk Indonesia wajib
ikut serta dalam Program JKN-KIS.
Pasal 17 ayat 1 menyebutkan, kewajiban melakukan
pendaftaran sebagai peserta JKN-KIS telah ditentukan
sesuai batas waktunya, namun apabila belum maka
dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 2 menyebutkan, pendaftaran sebagai peserta
khususnya peserta mandiri paling lambat 1 Januari
2019. Namun sampai dengan 1 Januari 2019 bahkan

hingga sekarang kepesertaannya belum tercapai. Saat
ini baru sekitar 86% penduduk yang menjadi peserta.
Masih ada sekitar 14% atau puluhan juta penduduk
yang belum.
Nah, Inpres Nomor 1 Tahun 2022 hadir untuk
memastikan semua aturan tersebut dilaksanakan.
Inpres ini mengingatkan dan mendorong kesadaran
masyarakat bahwa menjadi peserta JKN-KIS adalah
amanah UU. Orientasinya adalah bagaimana agar
seluruh rakyat Indonesia memiliki proteksi jaminan
kesehatan dan kemudahan akses layanan melalui JKNKIS.
Karena ada ketentuan yuridisnya, maka sanksi tidak
dapat layanan publik bagi masyarakat yang belum
menjadi peserta JKN-KIS memang sudah benar. Kenapa
dikaitkan dengan layanan publik? Karena jaminan sosial
berkaitan dengan tanggung jawab publik. Jadi kalau
dikaitkan dengan layanan publik bukanlah sesuatu yang
aneh. Beberapa negara juga memberlakukan bentuk
yang sama.
Lagipula, masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan
mengenai aturan ini. Karena pelaksanaannya pun tidak
serta merta atau simultan. Pemerintah melalui Menko
PMK, Muhadjir Effendy menegaskan bahwa aturan ini
dilaksanakan bertahap, karena harus melihat juga sistem
yang sudah lebih dulu berlaku di tiap kementerian/
lembaga (KL) terkait.
Bahkan menurut Menko PMK, Presiden Jokowi telah
mewanti-wanti agar pelaksanaannya dilakukan secara
terkoordinir pada momentum yang tepat. Secara
bertahap BPJS Kesehatan juga membuat instrumen yang

sifatnya interoperabilitas sehingga penerapan Inpres ini
dilakukan secara terkoordinasi antar KL, dan diupayakan
terimplementasi dengan baik tanpa memberatkan
masyarakat. Jadi masyarakat yang saat ini belum jadi
peserta JKN-KIS tidak perlu khawatir berlebihan. Belum
menjadi peserta bukan berarti langsung ditolak untuk
tidak mendapat layanan publik.
Tetapi sebetulnya sederhana saja, kalau masyarakat
ingin mendapat kemudahan layanan publik, maka
jadilah peserta JKN-KIS segera selagi masih sehat. Juga,
agar tidak kalang kabut jika mendadak diperlukan untuk
mengakses layanan kesehatan. Lagipula untuk menjadi
peserta JKN-KIS sangatlah mudah. BPJS Kesehatan
sudah menyediakan berbagai kemudahan untuk
pendaftaran, bahkan hanya melalui telepon genggam.
Untuk mengecek status kepesertaan pun sangatlah
mudah dan cepat melalui aplikasi daring Mobile JKN.
Besaran iuran yang harus dibayar peserta JKN-KIS
masih terjangkau. Kelas 1 sebesar Rp150.000, kelas II
Rp100.000, dan kelas III Rp42.000 per bulan. Itu pun
untuk kelas III sudah disubsidi pemerintah sebesar
Rp7.000, sehingga peserta hanya membayar Rp35.000.
Besaran iurannya terbilang kecil, tetapi manfaat yang
didapat komprehensif.
Kalau pun masih ada masyarakat yang tidak mampu,
pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan
membayarkan iurannya. Pemerintah pusat, misalnya,
mengalokasikan anggaran untuk 98,6 juta orang. Slot ini
tidak terisi penuh, sehingga kapan pun ada penduduk
kurang mampu bisa didaftarkan melalui segmen ini.
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PROMKES

“ Menjaga

Ginjal Sehat

F

ungsi ginjal dalam tubuh amat vital. Ginjal
setiap harinya menyaring sekitar 200 liter
darah. Ginjal juga berfungsi sebagai konverter
vitamin D dalam tubuh, dan mengatur
keseimbangan asam-basa tubuh. Fungsi lainnya
adalah menyaring dan membuang limbah,
mengendalikan keseimbangan air, mengatur sel
darah merah, mengatur tekanan darah dan kadar
garam. Betapa vitalnya fungsi ginjal, sehingga wajib
dijaga. Namun tidak jarang karena beberapa faktor,
termasuk kebiasaan buruk setiap hari bisa memicu
risiko kerusakan pada ginjal.
Pandemi Covid-19 juga ternyata berdampak pada
kerusakan ginjal. Makanya jangan sepelekan
Covid-19. Dokter spesialis penyakit dalam konsultan
ginjal-hipertensi, Prof Djoko Santoso, Sp.PD-KGH,
Ph.D., FINASIM menjelaskan bahwa pasien Covid-19
dengan gejala berat berisiko tinggi mengalami
komplikasi yang berakibat pada kematian. Beberapa
komplikasi yang bisa dialami, salah satunya adalah
sakit ginjal akut.
“Jarang terjadi tapi bisa sangat berbahaya. Pasien
yang pernah menderita Covid-19 dengan gejala
berat mempunyai riwayat cidera pada ginjal, yang
menurut sejumlah laporan bisa menjadi ginjal
kronis. Tapi evidend based-nya masih kita tunggu,”
kata Prof Djoko pada webinar healthy kidney for
everyone “Bagaimana Menjaga Kesehatan Ginjal
di Masa Pandemi Covid-19” dari Channel Youtube
Rumah Ginjal, baru-baru ini.
Beberapa laporan menyebutkan, virus SARS Cov-2
bisa menyebabkan cidera ginjal akut (AKI). Sebanyak
36,6% pasien Covid-19 yang dirawat mengalami
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“Gagal ginjal akut
meningkatkan risiko
ventilasi mekanik, lama
rawat inap, dan kematian
pada pasien covid. Kalau
pun mampu hidup, maka
masalah pada ginjal
itu akan memberikan
kontribusi kelak 5-10
tahun menjadi gagal
ginjal kronik,” kata Prof
Djoko.

cidera ginjal akut. Paling sering terjadi pada pasien
dengan gagal napas, yaitu 89,71%. Artinya pasien yang
bertahan di ICU dan apabila hidup, akan berisiko gagal
ginjal kronis pada 5 sampai 10 tahun ke depan karena
ginjalnya rusak.
Ginjal terserang Covid-19 lewat paru-paru. Jadi virus ini
masuk ke paru-paru, terus ke dalam darah lalu dipompa
oleh jantung dikirim ke ginjal, dan dikembalikan lagi
ke paru. Kerusakan ginjal tidak menunjukkan gejala
hingga suatu ketika penyakitnya sudah menjadi
parah baru diketahui. Setelah penyakitnya parah baru
penderitanya mengalami gejala, seperti jarang buang air
kecil, pembengkakan ekstremitas, mual, muntah sampai
kencing darah.
Ginjal adalah organ sangat vital sehingga harus dirawat
dengan baik. Prof Djoko Santoso menyarankan enam
langkah menjaga ginjal sehat. Langkah pertama, kita
harus mengetahui pentingnya ginjal, di mana letak
ginjal, dan fungsinya apa saja. Dalam kondisi sehat,
ginjal akan melakukan fungsinya setiap saat. Ginjal sehat
juga terlihat dari ciri-ciri seperti berikut, misalnya urine.
Umumnya manusia kencing minimal 2 liter per hari atau
paling sedikit 6 kali per hari. Ketika minum air 3 hingga
5 liter per hari, maka kencing 3,5 liter sampai 4 liter
per hari. Itu kalau ginjal sehat. Kalau ginjal sakit atau
rusak, sebanyak apapun air yang diminum, kencingnya
tetap sedikit atau jarang. Bahkan pada orang dengan
sakit ginjal stadium lanjut sama sekali tidak kencing
meskipun banyak minum.

Ciri lain ginjal sehat juga terlihat dari air urine jernih.
Urine jernih tanda tubuh terhidrasi dengan baik,
sehingga membantu ginjal berfungsi dengan baik. Saat
ginjal tidak sehat terlihat dari urin yang berbusa bahkan
disertai dengan darah.
Langkah kedua, mengetahui faktor risiko penyakit
ginjal. Faktor risikonya beragam, di antaranya batu
ginjal, proses penuaan yaitu usia 60-70 tahun ke atas,
obesitas, diabetes, dan hipertensi. Kebiasaan buruk
pun bisa berisiko terjadi sakit ginjal, seperti konsumsi
jamu yang berisi atau mengandung steroid atau
obat analgestik (obat anti nyeri dan pegal linu). Kalau
sudah mengetahui faktor risikonya, maka hindari atau
meminimalisirnya.
Langkah ketiga, harus tahu gejala penyakit ginjal.
Misalnya kalau penyakit ginjal disebabkan oleh diabetes,
maka gejala diabetes itu harus diketahui. Demikian pula
dengan hipertensi, dan faktor pemicu lainnya. Langkah
keempat, melakukan chek up rutin di laboratorium
secara periodik untuk mengetahui status kesehatan
ginjal.
Kelima, mengetahui cara menjaga ginjal tetap sehat.
Kuncinya menjaga ginjal sehat itu mudah, yaitu pola
hidup harus seimbang. Misalnya, tidur yang nyenyak
minimal 7 jam per hari. Lalu, jangan terlalu stress,
artinya menikmati kehidupan. Caranya selalu ikhlas dan
tetap bersyukur apapun tantangan hidup. Kemudian
pola makan harus dijaga. Bukan hanya jenis makanan
dan waktu makan, tapi juga porsinya. Berhenti makan
ketika merasa hampir kenyang, supaya beban ke tubuh
tidak terlalu berat. Ini salah satu cara untuk menjaga
ginjal tetap sehat. Kemudian, hindari penyakit. Kalau
sudah berpenyakit jangan biarkan sampai menuju
stadium sedang, apalagi sampai parah. Misalnya kalau
sudah menderita diabetes, harus terkontrol dengan
baik. Demikian pula kalau menderita hipertensi, harus
terkontrol.
Langkah keenam, konsultasi ke dokter. Kalau merasakan
tubuh bermasalah sebaiknya konsultasi dengan dokter.
Kalau sudah terdiagnosa penyakit, maka mintalah saransaran dari dokter.
EDisi 106/media INFO BPJS KESEHATAN
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GAYA HIDUP

“

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

P

andemi Covid-19 yang terjadi secara global
sudah berjalan menuju tiga tahun di Indonesia
sejak kasus pertama ditemukan pada 2 Maret
2020. Pandemi yang menyebabkan Indonesia
terjerumus ke dalam jurang resesi dan membuat krisis
ekonomi telah menghantam banyak sektor, tidak hanya
ekonomi, namun juga dunia pendidikan, sosial, hingga
fasilitas kesehatan itu sendiri sebagai benteng untuk
mempertahankan masyarakat dari serangan virus.
Di Indonesia, pandemi Covid-19 telah berlangsung
dalam tiga gelombang. Yakni awal tahun 2020 yang
menjadi permulaan, pertengahan tahun 2021 saat
varian Delta menyerang, dan awal 2022 ketika varian
Omicron memecahkan rekor kasus Covid-19 tertinggi di
Indonesia hingga 67 ribu lebih penularan per hari.
Meski Indonesia begitu terpukul oleh Covid-19 dari
berbagai sisi, perlahan-lahan segenap Tanah Air kembali
bangkit. Baik dari sisi ekonomi, fasilitas dan pelayanan
kesehatan, hingga kegiatan sosial masyarakat.
Kasus harian Covid-19 perlahan-lahan mulai menurun,
perkantoran beroperasi penuh, pusat perbelanjaan
kembali ramai, pariwisata pelan-pelan pulih, perjalanan
domestik tak lagi mengharuskan syarat tes PCR atau
rapid tes antigen, jaga jarak sosial mulai dilonggarkan.
Hal itu tidak akan tercapai bila seluruh elemen bangsa
bergotong royong bersama-sama berusaha keluar dari
kungkungan pandemi.
Sebagaimana para ahli menyampaikan bahwa
Covid-19 tidak akan hilang, dan manusia akan hidup
berdampingan dengam virus yang terkenal dengan
sebutan virus corona. Sama halnya seperti pandemi Flu
Spanyol usai perang dunia pertama atau tepatnya pada
1918, virus influenza yang menjangkiti hingga 500 juta
orang atau sepertiga populasi dunia saat itu kini pun
tetap ada, hanya saja dengan dampak yang minimal.
Begitu pula dengan Covid-19 nantinya, penyakit itu
akan tetap ada dengan kasus dan penanganan yang
terukur dan dapat dikendalikan, seperti itulah endemi.
Tak ubah Indonesia yang merupakan negara endemi
demam berdarah dan malaria, penyakit itu masih
ditemukan di Indonesia karena merupakan negara
tropis yang mana menjadi habitat paling ideal bagi
nyamuk aedes aegypti dan anopheles sebagai hewan
penyebar virus.
Indonesia hidup berdampingan dengan demam
berdarah dan malaria. Kedua penyakit tersebut juga
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dapat menyebabkan kematian apabila tidak ditangani
dengan adekuat. Oleh karena itu langkah-langkah
pencegahan dan pengobatan demam berdarah maupun
malaria sudah disiapkan dengan prosedur standar yang
jadi pedoman. Sehingga, masyarakat Indonesia tetap
aman meskipun hidup berdampingan dengan penyakit
seperti DBD dan malaria.
Pemerintah Indonesia saat ini tengah merancang
regulasi dan kebijakan untuk transisi dari pandemi
menjadi endemi. Bukan sembarang peralihan, akan
tetapi dilakukan dengan pertimbangan yang matang
dengan penuh kehati-hatian. Presiden Joko Widodo
meminta rencana penetapan status endemi ini
dilakukan dengan hati-hati dengan pertimbangan sains
dan kesehatan diselaraskan secara berimbang bersama
aspek sosial, budaya dan ekonomi.
Menuju Endemi
Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 Luhut
Binsar Pandjaitan menyebutkan pemerintah
menggunakan pra-kondisi endemi sebagai pijakan
dengan menggunakan beberapa indikator. Pertama
yaitu tingkat kekebalan masyarakat yang tinggi. Kedua,
tingkat kasus yang rendah berdasarkan indikator
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Ketiga, kapasitas
respons fasilitas kesehatan yang memadai maupun
menggunakan surveillance aktif.
Sementara pemerintah menyiapkan rancangan strategi
dan regulasi menuju endemi, masyarakat turut berperan
dalam upaya Indonesia keluar dari pandemi menuju
endemi Covid-19. Hal pertama yang harus dilakukan

adalah turut serta dalam program vaksinasi.
"Vaksin merupakan solusi terbaik (bukan paling
sempurna) untuk mengakhiri pandemi ini," kata dokter
ahli penyakit dalam dan penyakit menular dari Amerika
Serikat dr Faheem Younus.
Faheem mengungkapkan hasil berbagai penelitian
yang membuktikan bahwa vaksin mampu melindungi
manusia agar tidak jatuh sakit atau bahkan
mendapatkan perawatan di rumah sakit apabila positif
terinfeksi Covid-19.
"Data terbaru menunjukan risiko mengalami gejala
berat dengan Omicron sangat signifikan lebih rendah
bagi yang sudah divaksin dan booster. Ini adalah
pandemi bagi orang yang belum divaksin," kata
Faheem.
Selain bermanfaat untuk mencegah orang jatuh sakit
saat terinfeksi Covid-19, vaksin juga bisa membentuk
kekebalan kelompok atau herd immunity yang dapat
mengakhiri pandemi. Di Indonesia, program vakasinasi
Covid-19 terus berjalan hingga hari ini guna melindungi
masyarakat agar tidak jatuh sakit ketika terinfeksi,
sekaligus membentuk kekebalan kelompok.
Per tanggal 12 Maret 2022, 150.773.781 orang di
Indonesia sudah mendapatkan vaksinasi lengkap hingga
dosis kedua, 193.229.478 orang mendapatkan dosis
pertama, dan 14.351.546 orang telah mendapatkan
vaksin booster atau dosis ketiga.

Selain vaksinasi, hal kedua yang juga perlu dilakukan
adalah penerapan protokol kesehatan yang masih
mutlak untuk diterapkan dalam mempersiapkan dari
pandemi menjadi endemi. Yang perlu diingat adalah
bahwa saat ini dunia masih berstatus pandemi Covid-19.
Oleh karena itu penggunaan masker, mencuci tangan
dengan sabun, menjaga jarak fisik, menghindari
kerumunan masih perlu dilakukan selama pandemi
berlangsung.
Dokter Faheem menuturkan bahwa masker bertujuan
untuk mencegah terjadinya penularan, sementara vaksin
berguna agar terhindar dari perawatan rumah sakit
apabila terinfeksi Covid-19. Penelitian mengungkapkan
seseorang yang tetap menggunakan masker kain
ketika berada di area publik dalam ruangan mampu
menurunkan risiko terinfeksi corona hingga 56 persen,
masker medis menurunkan risiko 66 persen, dan masker
N95/KN95 mampu menurunkan risiko hingga 83 persen.
Setelah vaksinasi dan protokol kesehatan, hal lain yang
perlu dilakukan adalah penerapan gaya hidup sehat.
Kebiasaan baru yang dilakukan selama pandemi untuk
terhindar dari penularan Covid-19 sudah seharusnya
menjadi kebiasaan baru agar terhindar dari berbagai
macam penyakit menular ataupun penyakit tidak
menular di hari depan.
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TEKNO

P

Fitur Mobile JKN,
“SolusiRagam
Pelayanan Mudah dan Cepat

erkembangan teknologi yang begitu cepat tak
terelakan lagi sehingga menyusupi berbagai
bidang, termasuk sektor kesahatan. Terlebih
di era digitalisasi setelah datangnya pandemi
Covid-19, mau tak mau semua aspek kehidupan
terkoneksi dengan internet yang serba digital. Banyak
kegiatan yang sebelumnya membutuhkan kehadiran
fisik, perlu bertemu tatap muka, kini dapat digantikan
dengan teknologi telekomunikasi jarak jauh baik itu
berbentuk video, pesan singkat, ataupun aplikasi di
telepon seluler.
BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program
Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat
(JKN-KIS) turut serta dalam arus perkembangan
teknologi informasi yang cepat berubah. Melalui aplikasi
Mobile JKN, BPJS Kesehatan mulai menghadirkan
berbagai kemudahan, kepraktisan, dan kecepatan dari
layanan fisik menjadi ke dalam jaringan.

Berorientasi pada kepuasan peserta, aplikasi Mobile
JKN yang pertama kali diluncurkan pada tahun
2017 ini tak henti dikembangkan dan diperbarui
dengan menghadirkan fitur-fitur baru yang semakin
memudahkan peserta JKN-KIS dalam mengakses
layanan kesehatan, mengurus berbagai keperluan
administrasi kepesertaan, ataupun sekadar mendapatkan
informasi seputar Program JKN dan kesehatan lainnya.
Secara total terdapat 18 fitur yang ada dalam aplikasi
Mobile JKN yang bisa dimanfaatkan oleh peserta.
Fitur-fitur tersebut terbagi dalam empat kategori
layanan, yakni layanan administrasi kepesertaan, layanan
pembayaran premi, layanan kesehatan, serta layanan
informasi dan pengaduan.

Layanan Administrasi Kepesertaan
Layanan Administrasi Kepesertaan
Dalam layanan ini terdapat empat
fitur yang memudahkan peserta
JKN mengurus administrasi
kepesertaannya. Di antaranya
adalah fitur Peserta, Pendaftaran
Peserta, dan Ubah Data Peserta.
• Peserta
Fitur ini merupakan fitur paling
pertama yang terpampang di
halaman beranda aplikasi Mobile
JKN. Pada fitur ini menampilkan
data peserta JKN-KIS beserta
dengan anggota keluarganya
yang sudah terdaftar. Dalam
fitur peserta menampilkan nama
peserta, nomor ID peserta,
status kepesertaan (aktif/tidak
aktif), kelas rawat inap, status

dalam anggota keluarga, tanggal
lahir, serta fasilitas kesehatan
tingkat pertama (FKTP) yang
menjadi tempat di mana peserta
bersangkutan bisa mendapatkan
layanan kesehatan primer.
•Pendaftaran Peserta
Fitur ini hanya berlaku bagi
masyarakat yang mendaftarkan
dirinya sebagai peserta mandiri
Program JKN-KIS, yaitu segmen
peserta pekerja bukan penerima
upah (PBPU), dan bukan pekerja
(BP).
•Ubah Data Peserta
Pada fitur ini peserta JKN bisa
mengubah berbagai informasi
mengenai data diri, status segmen
peserta, hingga FKTP.

Layanan Pembayaran
•Premi
Fitur premi menampilkan besaran
iuran yang harus dibayarkan oleh
peserta Program JKN-KIS sesuai
dengan kelas rawat inap yang
dipilih. Fitur ini hanya berlaku
untuk segmen peserta PBPU
dan BP. Segmen peserta pekerja
penerima upah (PPU) baik swasta,
BUMN, ASN dan TNI-Polri.
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•Pembayaran
Fitur pembayaran berisi petunjuk
pembayaran iuran JKN bagi
peserta mandiri atau segmen
peserta PBPU dan BP. Terdapat
enam kanal pembayaran yaitu
melalui Bank Mandiri, BNI, BRI,
BTN, Tokopedia, dan kartu
kredit.

•Catatan Pembayaran
Fitur Catatan Pembayaran berisi
histori transaksi pembayaran
iuran bagi peserta PBPU dan BP.
Terdapat tiga histori pembayaran
yang dicatat, yakni Pembayaran
Premi, Pembayaran Denda, dan
Pembayaran Mobile.

•Rencana Pembayaran Bertahap
Fitur Rencana Pembayaran Bertahap ini
merupakan fitur baru di Mobile JKN. Fitur ini
disediakan bagi peserta yang menunggak
iuran lebih dari tiga bulan. Program ini
memungkinkan peserta membayar tunggakan
iuran secara dicicil.

Layanan Kesehatan
•Pendaftaran Pelayanan
Fitur ini memudahkan peserta JKN
untuk mendaftarkan diri di Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
seperti klinik atau puskesmas secara
online. Peserta bebas memilih
layanan poli, dokter, dan waktu
kunjungan sesuai yang diinginkan.
Pendaftaran online di FKTP dibuka
24 jam sebelum kunjungan dan
ditutup 1 jam sebelum kunjungan.
Peserta juga bisa mendaftar layanan
kesehatan di Fasilitas Kesehatan
Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL)
atau rumah sakit. Pendaftaran
dilakukan secara online sama seperti
di FKTP, bedanya peserta perlu
memiliki rujukan dokter untuk bisa
mendapatkan pelayanan di RS.
• Konsultasi Dokter
Fitur ini memungkinkan peserta
JKN-KIS untuk melakukan konsultasi
dengan dokter di FKTP secara online
atau telemedisin. Namun untuk
bisa menggunakan fitur ini, peserta
harus melakukan skrining kesehatan
terlebih dulu pada fitur skrining.
•Riwayat Pelayanan
Fitur Riwayat Pelayanan mencatat
seluruh kunjungan yang pernah

dilakukan oleh peserta JKN ke
fasilitas kesehatan, baik klinik atau
puskesmas maupun rumah sakit.
Dalam riwayat pelayanan tercatat
tanggal kunjungan, fasilitas
kesehatan, poli, hingga diagnosa
penyakit. Peserta bisa memberikan
penilaian dan memberikan ulasan
sebagai umpan balik pada pihak
BPJS Kesehatan dan fasilitas
kesehatan untuk evaluasi dan
perbaikan ke depannya.
•Skrining
Fitur Skrining merupakan skrining
kesehatan dasar peserta untuk
mengetahui risiko penyakit
diabetes, hipertensi, penyakit
jantung, dan gangguan ginjal.
Peserta akan mendapatkan 44
pertanyaan terkait dengan pola
hidup, pola makan, riwayat
penyakit, riwayat penyakit
keluarga untuk mengetahui risiko
yang dimiliki. Skrining kesehatan
bisa dilakukan satu tahun sekali.
•Skrining Mandiri Covid-19
Fitur ini memungkinkan peserta
untuk mengetahui risiko tertular
Covid-19 dilihat berdasarkan
gejala yang dirasakan oleh
peserta, riwayat perjalanan,

riwayat kontak fisik, dan riwayat
penyakit. Setelah mengisi semua
pertanyaan, hasil skrining akan
muncul kemudian disertai dengan
rekomendasi kesehatan.
•Ketersediaan Tempat Tidur
Fitur ini akan menampilkan data
tempat tidur di rumah sakit terdekat.
Data akan menampilkan total tempat
tidur yang tersedia dan tempat
tidur kosong yang tersisa. Fitur ini
memberikan transparansi kepada
peserta terhadap ketersediaan tempat
tidur yang tersisa.
•Jadwal Tindakan Operasi
Fitur ini akan menampilkan tindakan
operasi bagi peserta JKN-KIS yang
sudah dijadwalkan sebelumnya.
Aplikasi akan menampilkan tanggal
operasi dan rumah sakit tempat
operasi peserta. Selain itu peserta
juga bisa melihat jadwal tindakan
operasi di rumah sakit.
•Obat Ditanggung
Fitur ini menampilkan seluruh
jenis obat yang dijamin oleh
BPJS Kesehatan. Peserta juga
bisa mengetik nama obat untuk
mengetahui apakah obat tersebut
masuk dalam jaminan BPJS Kesehatan
atau tidak.

Layanan Informasi dan Pengaduan
Dalam layanan ini terdapat tiga
fitur yang sifatnya berisi informasi
mengenai kepesertaan ataupun
fasilitas kesehatan,yakni fitur
Informasi dan Pengaduan, Info JKN,
dan Lokasi.
•Informasi dan Pengaduan
Pada fitur ini peserta bisa
mengajukan permintaan informasi
terkait kepesertaannya ataupun
mencari tahu mengenai hal yang
belum dimengerti dalam proses

administrasi atau layanan
kesehatan. Selain itu, peserta juga
dapat melaporkan pengaduan
keluhan terhadap pelayanan di
fasilitas kesehatan.
•Info JKN
Dalam fitur ini akan menampilkan
informasi yang sangat lengkap
tentang regulasi Program JKN
mulai dari pendaftaran, hak dan
kewajiban, sanksi, serta fasilitas
dan manfaat yang didapatkan
oleh peserta.

•Lokasi
Fitur lokasi menyajikan fasilitas
kesehatan terdekat yang terintegrasi
dengan peta pada aplikasi
ponsel. Peserta bisa mengetahui
lokasi fasilitas kesehatan baik
itu puskesmas, klinik, dokter
gigi, rumah sakit, apotek, optik,
laboratorium, PMI, maupun kantor
cabang dan kantor wilayah BPJS
Kesehatan yang terlihat dalam
bentuk peta di lokasi terdekat.
EDisi 106/media INFO BPJS KESEHATAN
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KONSULTASI
Bagaimana cara menonaktifkan kepesertaan BPJS
Kesehatan sudah meninggal?

IG @sittamXXXXX

JAWAB
Sesuai ketentuan yang berlaku, saat peserta meninggal,
pihak keluarga atau ahli waris diwajibkan untuk
melapor kepada pihak BPJS Kesehatan. Tujuannya, agar
keanggotaannya bisa segera di non aktifkan, dengan
begitu pihak keluarga tidak perlu lagi mengeluarkan
uang untuk membayar tagihan perbulannya.
Proses penonaktifan peserta meninggal dunia bisa
dilakukan melalui layanan Pelayanan Melalui WhatsApp
(PANDAWA) BPJS Kesehatan. Adapun dokumen yang
harus dilampirkan yaitu sebagai berikut :
•

Surat keterangan kematian

•

KTP dan Kartu keluarga

•

Kartu JKN-KIS almarhum/almarhumah

•

Melakukan pembayaran iuran pada bulan dimana
peserta meninggal dunia sampai dengan iuran
dibulan berjalan. Koreksi iuran melalui kesepakatan
dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data
ditandatangani oleh keluarga untuk proses refund

•

Foto copy buku tabungan Bank yang sudah
bekerja sama yaitu : Mandiri, BNI, / BCA.

Kepesertaan JKN-KIS bagi anak yang belum pernah
menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri
atau belum berusia 21 tahun masih ditanggung oleh
kepesertaan orang tuanya. Namun, apabila sang anak
sudah berusia lebih dari 21 tahun atau sudah menikah,
perubahan status kepesertaan mengikuti mekanisme
pendaftaran peserta baru sesuai dengan jenis
kepesertaan.
Adapun proses yang harus dilakukan untuk proses
perubahan tersebut adalah sebagai berikut :
•

Datang ke kantor cabang bpjs setempat dengan
membawa persyaratan yang telah ditentukan

•

Membawa Kartu Keluarga Orang tua

•

Membawa kartu keluarga anak yang sudah
menikah. Apabila anak belum memiliki kartu
keluarga, maka anda bisa melampirkan surat
keterangan dari kelurahan bahwa anak tersebut
sudah tidak di dalam KK yang sama.

•

Mengisi formulir perubahan data kepesertaan

Bagaimana cara mengecek obat apa saja
yang ditanggung BPJS Kesehatan?

IG: @hndynXXXX
Min mau tanya, sebelumnya kepesertaan JKN-KIS adik
sepupu saya masih ditanggung oleh orang tuanya,
karena dia masih belum memiliki KTP. Namun, saat
ini adik sepupu saya sudah menikah dan ingin pindah
kepesertaan JKN-KIS. Apakah bisa kepesertaan JKNKIS adik sepupu saya agar tidak menyatu lagi dengan
kepesertaan JKN-KIS orang tuanya?

IG @sarah_XXXXX

JAWAB

30

MEDIA INFO BPJS KESEHATAN/EDISI 106

JAWAB
Anda bisa mengunduh aplikasi Mobile JKN, melakukan
registrasi, kemudian Anda bisa mengklik Menu Obat
Ditanggung. Menu tersebut akan menampilkan jenis
obat yang ditanggung untuk peserta JKN-KIS, yang
meliputi nama, kandungan dan restriksi obat.

