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CEO

Message

Melayani dan Mengabdi

Untuk Negeri
Ciptakan Inovasi Tanpa Henti
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3 Tahun BPJS Kesehatan melayani dan mengabdi
untuk negeri melalui penyelenggaraan jaminan
kesehatan, mulai dari Badan Penyelenggara Dana
Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK), Perum Husada
Bhakti (PHB), PT Askes (Persero) hingga BPJS Kesehatan
dengan cakupan kepesertaan yang semakin meluas.
Suatu kebanggaan dapat mewujudkan cita-cita para
pendahulu untuk memberikan jaminan kesehatan bagi
penduduk Indonesia.
Selama 53 tahun ini pula, BPJS Kesehatan telah
menghadapi
berbagai
gelombang
tantangan,
transformasi dan perubahan yang kemudian menempa
organisasi ini menjadi organisasi yang lebih tangguh,
handal dan dapat mengemban amanat mulia untuk
menyelenggarakan Program JKN-KIS dengan jumlah
kepesertaan yang berkali-kali lipat lebih besar daripada
sebelumnya.
Ikhtiar kami untuk menghadapi tantangan dan perubahan
terutama pada masa pandemi yang saat ini tengah
terjadi tentu kita lakukan bersamaan dengan upaya
untuk melakukan inovasi tanpa henti. Segala perubahan
dan turbulensi yang terjadi tidak akan sanggup kita
hadapi apabila kita melakukan cara yang sama seperti
kita yang kita lakukan sebelumnya. Langkah-langkah
breakthrough yang kita lakukan, baik melalui perbaikan
dari sistem yang ada maupun melalui sistem-sistem yang
baru adalah bagian dari inovasi yang senantiasa menjadi
komitmen untuk terus kami tingkatkan, terutama di
tengah situasi pandemi yang saat ini sedang kita hadapi.

layanan digital di dalam membangun ekosistem digital
sehingga diharapkan dapat mempermudah serta
mempercepat proses pemberian layanan kepada peserta.
Kami juga bersyukur karena upaya kami untuk melakukan
inovasi tanpa henti juga senantiasa didukung dan
mendapatkan penghargaan dan apresiasi dari berbagai
pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Segala upaya untuk melakukan inovasi ini adalah bagian
dari ikhtiar kami untuk mengabdi kepada negeri dan
memberikan pelayanan yang terbaik bagi peserta JKNKIS. Kami menyadari bahwa masih banyak perbaikan
yang harus kami lakukan agar penyelenggaraan
program ini dapat berjalan dengan optimal. Untuk itu,
kami berkomitmen untuk melakukan inovasi tanpa
henti sebagai upaya perbaikan serta senantiasa terbuka
terhadap saran dan masukan dari para pemangku
kepentingan sehingga program ini dapat berjalan secara
berkesinambungan.
Direktur Utama
Ali Ghufron Mukti

Untuk itu, berbagai inovasi telah, sedang dan akan kami
lakukan, terutama dari sisi pelayanan kepada peserta
sesuai dengan customer journey, mulai dari layanan
administrasi hingga pelayanan kesehatan. Beberapa
inovasi yang kami lakukan bahkan telah memanfaatkan
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Perjalanan BPJS Kesehatan kini sudah menapaki usia 53 tahun. Apapun label
organisasi ini, baik mulai dari Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan
(BPDPK), Perum Husada Bhakti (PHB), PT Askes (Persero) maupun BPJS Kesehatan,
memiliki tujuan yang sama yaitu melayani masyarakat dalam menjamin akses
layanan kesehatan di penjuru negeri.
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BINCANG

INOVASI LAYANAN
DIGITAL JKN DI MATA
PAKAR
Guru Besar Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat
Universitas Indonesia
Prof. Hasbullah Thabrany

Namun sejatinya layanan kesehatan adalah
pelayanan fisik yang membutuhkan diagnosis dan
tindakan antara pasien dengan tenaga kesehatan.
Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Indonesia yang juga merupakan pakar
di bidang jaminan kesehatan sosial Prof Hasbullah
Thabrany memiliki pandangannya mengenai
transformasi digital di sektor kesehatan.

KILAS & PERISTIWA

Latsar Bela Negara, Bangun Karakter Handal untuk Layani Peserta JKN-KIS
nilai organisasi. Bekerja sebagai Duta BPJS Kesehatan
adalah bagian dari wujud bela negara, yang harus siap
melayani dan memenuhi kebutuhan peserta maupun
stakeholders Program JKN-KIS,” kata Ghufron di Cimahi,
Kamis (03/06).
Program Pembelajaran Kepemimpinan Dasar merupakan
program pembelajaran yang wajib diikuti oleh seluruh
calon pegawai BPJS Kesehatan, sebagai ujian terakhir
yang akan menentukan kelulusan untuk menjadi pegawai
tetap di BPJS Kesehatan. Melalui program pembelajaran
ini, seluruh calon pegawai BPJS Kesehatan akan menjalani
program pembelajaran guna membangun karakter, team
work, leadership dan jiwa korsa yang tinggi.
Cimahi
Sebanyak 371 calon pegawai BPJS Kesehatan mengikuti
Program Pembelajaran Kepemimpinan Dasar bekerja
sama dengan Pusat Pendidikan Artileri Medan di Cimahi
Jawa Barat. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron
Mukti mengungkapkan, diklat ini dilakukan mengingat
perlunya pembentukan dan penguatan karakter dan
perilaku Duta BPJS Kesehatan yang sesuai tata nilai dan
sekaligus memiliki ketahanan fisik dan mental untuk
menjadi sumber daya manusia handal, unggul dan
terpercaya.
“Dengan amanah besar yang diemban serta tuntutan
pekerjaan yang luar biasa, seorang Duta BPJS Kesehatan
dituntut tidak hanya wajib memiliki pengetahuan dan
wawasan terkait pemahaman dasar dalam organisasi
tetapi juga memiliki karakter yang selaras dengan tata

“Dengan berbekal kompetensi yang memadai,
diharapkan Duta BPJS Kesehatan dapat memberikan
informasi secara lengkap dan jelas kepada masyarakat
supaya tidak terjadi masalah yang diakibatkan oleh
ketidaktahuan mengenai prosedur dan ketentuan
yang berlaku. Kami juga berharap, seluruh Duta BPJS
Kesehatan dapat berperan aktif mengajak masyarakat
untuk menerapkan pola hidup sehat dan bergotongroyong menyukseskan keberlangsungan program JKNKIS ini,” kata Ghufron.
Dalam pelaksanaan program-program pendidikan dan
pelatihan, BPJS Kesehatan juga telah memadukan dan
menerapkan program pembelajaran jarak jauh atau
disingkat PPJJ (distance learning) sebagai alternatif dari
metode pembelajaran konvensional (tatap muka). Hal
tersebut dilakukan sebagai upaya dalam penerapan
protokol kesehatan guna mencegah penyebaran
Covid-19.

Donasi Masker dan Suplemen Cara BPJS Kesehatan Peduli Tenaga Kesehatan
terus berjalan dengan lancar dan baik. Semoga bentuk
kepedulian ini dapat membantu agar sehat selalu. Salam
kami juga kepada para tenaga kesehatan yang ada di
RSUD Kabanjahe,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang
Kabanjahe Rita Masyita Ridwan.

Kabanjahe
Dalam rangka memperingati HUT BPJS Kesehatan ke-53
serta sebagai bentuk kepedulian pada pada para tenaga
kesehatan, Duta BPJS Kesehatan Cabang Kabanjahe
bergotongroyong secara swadaya memberikan bantuan
masker dan suplemen kepada para tenaga kesehatan
pada Kamis (15/07). Pemberian bantuan ini sebagai
bagian dari upaya preventif kepada tenaga kesehatan
di RSUD Kabanjahe agar tetap sehat dan tidak terpapar
Covid-19.
“Terimakasih terhadap pelayanan yang diberikan kepada
peserta JKN yang luar biasa dan sinergi kita dapat tetap

Donasi tersebut diterima langsung oleh jajaran
Manajemen RSUD Kabanjahe yang berkesempatan hadir
langsung di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Kabanjahe.
“Atas bentuk kepedulian yang diberikan kepada kami,
diucapkan terimakasih kepada BPJS Kesehatan Cabang
Kabanjahe. Semoga kita selalu sehat. Kami juga ingin
mengucapkan selamat ulang tahun ke-53 kepada BPJS
Kesehatan, semoga semakin sukses kedepan dalam
mengemban tugas penyelenggaraan Program JKN-KIS,”
pungkas Direktur RSUD Kabanjahe Arjuna Wijaya.
Sebagai provider layanan tingkat lanjutan bagi peserta
Program JKN-KIS, RSUD Kabanjahe juga ditunjuk
oleh pemerintah sebagai rumah sakit rujukan pasien
Covid-19. Diharapkan dengan adanya bentuk kepedulian
dari berbagai intansi dan elemen masyarakat akan
menambah semangat serta meningkatkan imun tenaga
kesehatan. Sehingga para tenaga kesehatan dapat terjaga
kesehatannya serta dapat memberikan pelayanan terbaik
bagi peserta Program JKN-KIS maupun masyarakat yang
sedang terjangkit Covid-19.
INFO BPJS KESEHATAN//EDISI 98
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53 Tahun Usia BPJS Kesehatan,
Tak Henti Berinovasi

P

er 15 Juli 2021, genap sudah 53 tahun BPJS
Kesehatan berdiri dan tujuh tahun lebih
Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu
Indonesia Sehat (JKN-KIS) berjalan sejak
diselenggarakannya mulai tahun 2014. Sejak
dulu hingga masa pandemi seperti saat ini, BPJS
Kesehatan tidak absen untuk terus menyelenggarakan
program Jaminan Kesehatan Nasional.
Terlebih di masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan
krisis kesehatan dan krisis ekonomi di seluruh dunia, tak
terkecuali Indonesia, BPJS Kesehatan tetap memberikan
pelayanan program jaminan kesehatan. Bahkan, BPJS
Kesehatan justru berinovasi menambah beragam layanan
baru dalam penyelenggaraan JKN-KIS baik untuk para
pesertanya, maupun fasilitas layanan kesehatan yang
bermitra.
Inovasi-inovasi tersebut umumnya mengarah pada
layanan digital berbasis daring dikarenakan pandemi
Covid -19 yang memaksa seluruh masyarakat untuk
membatasi mobilitasnya guna mencegah penularan
dan penyebaran virus corona. Tidak ada yang dapat
memprediksi bahwa pandemi Covid-19 yang sangat
berdampak kepada berbagai aspek kehidupan tersebut
masih terjadi dan bahkan masih berlangsung sampai
saat ini. Pandemi disebut-sebut sebagai kejadian yang
mempercepat keniscayaan transformasi berbagai aspek
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kehidupan menjadi serba digital dan berbasis daring,
serta menghilangkan cara-cara konvensional yang
kemudian berganti menjadi cara-cara yang lebih modern.
Menyikapi hal tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan
Ali Ghufron Mukti meyakini bahwa cara-cara lama
tak bisa terus digunakan dalam menghadapi kondisi
pembatasan aktivitas masyarakat di kala pandemi seperti
saat ini.
“Situasi yang berubah dengan cepat ini tentu tidak
dapat kita hadapi dengan cara yang sama. Perlu adanya
langkah-langkah breakthrough untuk menjawab
tantangan perubahan menjadi peluang yaitu melalui
inovasi yang tidak hanya menyederhanakan proses kerja
kita, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan kepada
peserta,” kata Ghufron.
Dalam semangat hari jadi BPJS Kesehatan yang ke53, Dirut BPJS Kesehatan mengajak semua pemangku
kepentingan yang terlibat dalam Program Jaminan
Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat bersamasama melakukan perubahan dalam memberikan
pelayanan kesehatan kepada peserta. Program JKNKIS merupakan suatu ekosistem besar yang dalam
penyelengaraannya memerlukan supporting system
yang mampu mendukung keberlangsungan program ini.
Ekosistem program JKN-KIS merupakan rantai hubungan

FOKUS
timbal balik yang tidak dapat terpisahkan satu dengan
yang lainnnya. Oleh karenanya diperlukan kolaborasi,
kontribusi, partisipasi, sinergi dan dukungan dari seluruh
pihak yang berada dalam rantai ekosistem program ini
sehingga dapat terus terjaga keberlangsungannya.
Langkah-langkah inovatif yang digagas oleh BPJS
Kesehatan tidak dapat dilakukan sendirian karena
Program JKN-KIS merupakan ekosistem besar yang
melibatkan banyak pihak. “Untuk itu, diperlukan upaya
kolaboratif dan peningkatan engagement dari para
pemangku kepentingan sehingga apa yang menjadi
gagasan kita dapat terlaksana dengan baik serta
mendapat dukungan dari stakeholders,” kata Ghufron.
Oleh karena itu HUT BPJS KEsehatan ke-53 mengangkat
tema "Penguatan Engagement Melalui Kolaborasi dan
Inovasi" yang diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi
dengan berbagai pihak dan mulai megembangkan
sistem kerja di level strategi maupun operasional melalui
ide-ide yang inovatif sehingga mampu menguatkan
engagement para pemangku kepentingan.
“53 tahun berlalu, bukan berarti perjalanan yang akan
kita lalui semakin mudah. Kita tidak boleh berpuas diri,
tantangan dan persoalan ke depan yang memerlukan
solusi baru akan semakin besar dan membutuhkan kerja
keras seluruh Duta BPJS Kesehatan. Karena itu, mari kita
perkuat kolaborasi dan tingkatkan semangat berinovasi
untuk memperkuat engagement dalam penyelenggaraan
program JKN-KIS,” kata Dirut BPJS Kesehatan.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Achmad Yurianto
mengungkapkan tantangan lembaga penyelenggara
JKN di usia ke-53 tahun ini ke depannya tidak kecil dan
tidak mudah. Yurianto menyebut bahwa BPJS Kesehatan
menjadi salah satu pondasi dasar dalam pembangunan
kesehatan.
Menurut Yurianto, kondisi pandemi Covid -19 yang turut
berpengaruh pada menurunnya pemanfaatan layanan
JKN di fasilitas kesehatan saat ini harus dimanfaatkan
untuk mempersiapkan pelayanan lebih baik ke
depannya. Saat seperti ini dinilai sebagai momentum
yang tepat untuk memperkuat jaringan, memperkuat
sistem, memperkuat koordinasi, dan engagement
untuk mempersiapkan lonjakan pemanfaatan layanan
kesehatan setelah pandemi berakhir.
“Perjalanan sepanjang 53 tahun cukup panjang
untuk mendewasakan diri, dan terlalu pendek untuk
membangun sebuah sistem jaminan layanan kesehatan
bagi sebuah negara tercinta ini. Hendaklah kita bisa
introspeksi diri bahwa dalam perjalanan melaksanakan
tugas ini, pengorbanan yang diberikan oleh saudarasaudara kita baik era masa lalu maupun dalam kondisi
pandemi sekarang, bukan sebuah pengorbanan yang
kecil, ini pengorbanan yang besar,” kata Yurianto.

Inovasi JKN
Seiring semakin matangnya Program JKN-KIS disertai
dengan pengalaman BPJS Kesehatan yang telah
berlangsung selama 53 tahun, Ghufron menyebut
bahwa lembaganya dapat dikatakan sebagai organisasi
pembelajar atau Learning Organization, dalam artian

organinasi yang harus waspada, luwes, adaptif, dan
mampu membaca tren masa depan.
Dengan adanya pandemi Covid-19 memaksa banyak
orang lebih banyak beraktivitas dari rumah dan
memanfaatkan aplikasi maupun perangkat berbasis
daring untuk tetap terhubung satu sama lain. Ghufron
menyebut proses pembelajaran internal BPJS Kesehatan
pada akhirnya mengadaptasi hal tersebut.
Akselerasi budaya inovasi BPJS Kesehatan, dimulai dari
penggambaran pengetahuan atau Wall of Knowledge
yaitu melakukan aktivitas belajar bersama dan
menghasilkan one point lesson. Kemudian dilanjutkan
dengan penggambaran ide atau Wall of Ideas yaitu
membentuk aktivitas dalam melahirkan ide untuk
meningkatkan kinerja unit kerja melalui proses design
thinking, lean six sigma, dan sebagainya. Selanjutnya
adalah penggambaran inovasi atau Wall of Innovation,
dengan aktivitasnya berupa pengetesan, merancang
purwarupa dan menerapkannya di lapangan. Pengetesan
merupakan tahap penerapan ide. Kemudian tahap
akhirnya adalah Festival Inovasi, yaitu mempresentasikan
hasil-hasil inovasi dalam kegiatan festival tingkat wilayah
ataupun nasional.
“Akselarasi budaya inovasi yang dibangun BPJS
Kesehatan, membuahkan inovasi-inovasi pelayanan
publik khususnya memudahkan peserta mengakses
layanan seiring perubahan zaman. Inovasi yang
diluncurkan BPJS Kesehatan juga mendapat apresiasi dari
masyarakat, bahkan berperan besar dalam membantu
penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia,” kata
Ghufron.
Inovasi-inovasi dari BPJS Kesehatan yang lahir di masa
pandemi Covid-19 antara lain dalam hal pelayanan
administrasi kepesertaan tanpa tatap muka melalui BPJS
Kesehatan Care Center 1500 400, aplikasi Mobile JKN,
Chat Assistant JKN (CHIKA), Voice Interactive JKN (VIKA),
Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA),
hingga pengiriman kartu peserta melalui pos, juga
dengan layanan administrasi melalui direct message di
media sosial resmi BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan juga memanfaatkan tele-consultation
bagi peserta dalam melakukan kontak dengan Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) melalui aplikasi
Mobile JKN dan Mobile JKN Faskes. Pemanfaatan
layanan tele-consultation yang tanpa dipungut biaya
tambahan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya
meminimalkan kontak langsung seiring dengan kondisi
pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Konsultasi
antara pasien dan dokter melalui aplikasi Mobile JKN
akan dicatat sebagai angka kontak yang diperhitungkan
sebagai penilaian kinerja kepada FKTP dan termasuk
dalam perhitungan dana kapitasi.
Dalam hal mempermudah peserta untuk mendapatkan
informasi pemeriksaan pneunjang tanpa harus pergi ke
rumah sakit, BPJS Kesehatan mengintegrasikan aplikasi
P-Care dengan TEMENIN (Telemedicine Indonesia) dari
Kementerian Kesehatan untuk program telemedecine.
BPJS Kesehatan pun turut mengembangkan screening
gejala Covid-19 harian bagi peserta JKN-KIS melalui
INFO BPJS KESEHATAN//EDISI 98
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aplikasi Mobile JKN. Data screening yang dikumpulkan
dari peserta digunakan sebagai sumber data peserta JKNKIS yang memiliki kondisi komorbid akan disampaikan ke
pemerintah untuk bisa dipetakan lebih lanjut.

JKN melalui publikasi jurnal ilmiah BPJS Kesehatan.
Laman tersebut berfungsi untuk mengumpulkan dan
mendokumentasikan karya ilmiah dari berbagai pihak
yang telah dilakukan baik secara nasional maupun
internasional dalam bentuk digital. Tujuannya, Jurnal JKN
bisa menjadi wadah ilmu pengetahuan dan informasi
yang telah teruji dan bisa dijadikan referensi dalam
rangka pengembangan program JKN ke depan.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga meluncurkan DETAK atau
Dashboard Evaluasi Penyakit Kronis yang ditujukan bagi
pemerintah daerah sebagai referensi data kesehatan
dalam penyusunan kebijakan atau pengambilan
keputusan terkait pembangunan kesehatan. DETAK
menyediakan informasi yang akurat dari data yang
dikumpulkan, dikelola, dan dianalisa oleh BPJS Kesehatan
dari data kesehatan peserta JKN.

BPJS Kesehatan juga menyusun strategi pemanfaatan
data dan informasi Program JKN-KIS dalam hal
mendukung pemerintah dalam penanganan Covid-19.
BPJS Kesehatan memberikan dukungan sumber data
dalam penyusunan target masyarakat yang akan
menerima vaksin Covid-19 yaitu dengan cara memberikan
informasi pencatatan pelaksanaan vaksinasi Covid -19
yang meliputi registrasi, screening hingga dokumentasi
pelaporan melalui aplikasi P-Care Vaksinasi. Serta
menyampaikan dashboard kepada seluruh Pemerintah
Daerah dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi
terkait program JKN dan pembayaran klaim Covid -19.
Dalam meningkatkan kualitas dan mempermudah
layanan JKN-KIS bagi peserta dengan penyakit khusus
yang memerlukan perawatan secara rutin seperti
talasemia mayor dan hemofilia, BPJS Kesehatan
mempermudah sistem administrasi guna mempercepat
layanan kesehatan yang akan didapatkan.
BPJS Kesehatan memberikan kemudahan administrasi
bagi pasien talasemia mayor dan hemofilia dalam
menjalani perawatan rutin transfusi darah, kemudahan
layanan obat antihemofilia, dan obat kelasi besi di FKRTL.
Surat rujukan dari FKTP untuk pasien talasemua mayor
dan hemofilia berlaku 90 hari. Dengan simplifikasi
rujukan pelayanan talasemia dan hemofilia, pasien bisa
secara otomatis melakukan pembaruan surat kontrol
melalui aplikasi V-Claim di FKRTL. Di mana sebelumnya
pasien harus memperbarui surat rujukan setiap akan
berkunjung ke RS.
Inovasi yang dilakukan BPJS Kesehatan pun tidak
hanya bertujuan untuk peserta, melainkan juga guna
meningkatkan kualitas program secara umum dalam
rangka pembangunan kesehatan nasional. BPJS
Kesehatan meluncurkan Jurnal JKN, yaitu web portal
yang menjadi sarana sharing pengetahuan program
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DETAK menyajikan berbagai data kesehatan dari
tingkat kelurahan hingga nasional, informasi secara
rinci mulai dari gender, umur, hingga pemanfaatan
layanan kesehatan. Informasi ini sangat berguna sebagai
landasan penyusun kebijakan publik hingga pengambil
keputusan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan
bangsa Indonesia baik daerah hingga nasional, agar
tepat sasaran dan efektif.

Diganjar Penghargaan
Buah dari inovasi yang dilahirkan oleh BPJS Kesehatan
memberikan sebuah hasil. Berbagai inovasi layanan
digital BPJS Kesehatan khususnya yang dikembangkan
pada saat pandemi Covid-19 mendapat apresiasi dan
penghargaan dari Digital Technology & Innovation
Award 2021 yang diselenggarakan oleh iTech - IT Telco
Performance & Competitivenes.
Direktur Teknologi dan Informasi BPJS Kesehatan
Edwin Aristiawan menerima langsung penghargaan
tersebut, di Jakarta, pada akhir Maret lalu. Dalam
penghargaan tersebut BPJS Kesehatan memperoleh
nilai sempurna yaitu 5.00, dengan penilaian berdasarkan
pada
keterbukaan
(transparency),
akuntabilitas
(accountability), pertanggungjawaban (responsibility),
kemandirian (independency), kesetaraan dan kewajaran
(fairness).
Dengan nilai tersebut BPJS Kesehatan memperoleh
penghargaan bintang 5 dalam The Best Digital Technologi
Development Team in Social Security Provider serta The
Best Chief Information Officer In Digital Transformation.
Selain itu BPJS Kesehatan juga dinilai telah sukses
dalam melakukan tranformasi teknologi digital untuk
meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan terhadap
peserta maupun mitra kerja.
“BPJS Kesehatan telah menerapkan teknologi dan sistem
informasi secara end-to-end dan terintegrasi mulai
dari proses rekrutmen peserta, pengumpulan iuran,
administrasi layanan kesehatan hingga pengajuan dan
pembayaran klaim. Kondisi pandemi Covid-19 ini tentu
semakin menggugah BPJS Kesehatan untuk melakukan
inovasi layanan digital, strategi baru pun kami susun
dalam menghadapi masa pandemi,” kata Edwin.

FOKUS

Edwin berharap melalui inovasi layanan digital yang
dikembangkan oleh BPJS Kesehatan akan semakin
memudahkan masyarakat mengakses layanan Program
JKN-KIS, khususnya di masa pandemi seperi sekarang ini.
“Tentu inovasi ini tidak berhenti sampai disini.
Tantangan selanjutnya yaitu bagaimana mengupayakan
pemanfaatan berbagai layanan digital ini meningkat
melalui edukasi baik kepada peserta dan mitra kerja.
Terima kasih kepada iTech atas apresiasi yang diberikan
kepada BPJS Kesehatan,” ujar Edwin.

jangkauan jaminan kesehatannya pada 2005 melalui
penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan
Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin
(PJKMM) yang selanjutnya dikenal menjadi program
Askeskin. PJKMM menyasar masyarakat miskin dan
tidak mampu sebanyak 60 juta jiwa dengan iuran yang
dibayarkan oleh Pemerintah Pusat. Selain masyarakat
miskin, ada juga program untuk masyarakat yang belum
ter-cover jamkesmas, yaitu Program Jaminan Kesehatan
Masyarakat Umum (PJKMU).

53 Tahun
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
sejatinya baru resmi beroperasi pada 1 Januari 2014.
Pada saat yang sama, lembaga yang bertanggung jawab
langsung kepada Presiden RI tersebut mengemban tugas
untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan
Nasional atas dasar Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional. Namun cikal bakal terbentuknya
konsep jaminan kesehatan untuk rakyat Indonesia
sebagaimana diamanatkan UUD 1945 telah ada sejak
tahun 1968. Pemerintah menerbitkan Keputusan
Presiden (Keppres) Nomor 230 Tahun tahun 1968
tentang dan membentuk Badan Penyelenggara Dana
Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) yang ditandatangani
Presiden Soeharto pada 15 Juli 1968.
Melalui BPDPK yang didirikan pada 15 Juli 1968, cakupan
pemeliharaan kesehatan yang sebelumnya sudah
ada diperluas dari yang sebelumnya hanya menjamin
kesehatan pegawai negara, menjadi jaminan kesehatan
untuk penerima pensiun beserta keluarganya.

Hingga akhirnya PT Askes (Persero) diubah menjadi
BPJS Kesehatan atas amanat Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
untuk menyelenggarakan Program JKN sejak 1 Januari
2014. Program JKN hingga kini telah mencakupi lebih
dari 224 juta dari total 270 juta penduduk Indonesia.
Lebih dari 133 juta peserta dari total tersebut di
antaranya merupakan masyarakat tidak mampu yang
menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) di mana
iurannya dibayarkan secara penuh oleh pemerintah.

Dari situlah awal mula konsep jaminan kesehatan
yang kemudian cakupannya semakin diperluas seiring
perubahan zaman, termasuk transformasi lembaganya
sendiri. Pada tahun 1984, status BPDPK berubah dari
sebuah badan di lingkungan Departemen Kesehatan
menjadi BUMN, yaitu Perum Husada Bhakti (PHB). Perum
Husada Bhakti memperluas cakupan jaminan kesehatan
jadi mencakupi PNS, pensiunan PNS, veteran, perintis
kemerdekaan, dan anggota keluarganya.

Kini menginjak 53 tahun usia BPJS Kesehatan bukan
lagi berfokus hanya pada memberikan perlindungan
kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui
Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/
UHC). Tetapi BPJS Kesehatan terus bertransformasi
dan berinovasi dalam meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan terhadap pesertanya.

Pada tahun 1992, Perum Husada Bhakti kembali berubah
status menjadi PT Askes (Persero) dan kembali lagi
memperluas layanan jaminan kesehatan. PT Askes
(Persero) mencakup jaminan kesehatan bagi seluruh
karyawan BUMN dan juga kembali memperluas

“Saya berharap melalui inovasi yang tiada henti serta
kolaborasi dengan berbagai pihak, BPJS Kesehatan dapat
menjadi organisasi yang sustain, terpercaya dan menjadi
kebanggaan rakyat Indonesia,” demikian Dirut BPJS
Kesehatan Ali Ghufron Mukti.
INFO BPJS KESEHATAN//EDISI 98
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enginjak usia BPJS Kesehatan yang ke53 dan sudah lebih dari tujuh tahun
menyelenggarakan
Program
Jaminan
Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat,
tentunya dituntut akan harapan penyelenggaraan yang
lebih baik.
Sejak tahun 1968 di mana Badan Penyelenggara Dana
Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) didirikan hingga
bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan sekarang ini,
begitu banyak perubahan dan peningkatan dalam hal
kualitas layanan jaminan kesehatan pada masyarakat
Indonesia. Baik itu dari segi cakupan kepesertaan yang
terus meningkat, jenis manfaat perlindungan kesehatan
yang dijamin, hingga transformasi layanan mengikuti
perkembangan zaman.
Pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia
membawa perubahan terhadap banyak aspek kehidupan
dari penggunaan cara-cara lama berganti dengan
cara-cara baru di mana pemanfaatan teknologi digital
menjadi sebuah keniscayaan. Pandemi COVID-19
membuat aktivitas masyarakat menjadi terbatas guna
mencegah penularan virus dan mendorong manusia
untuk memanfaatkan teknologi dalam berkomunikasi.
Perubahan kebiasaan dari aktivitas masyarakat yang
dilakukan secara fisik beralih ke digital terjadi di berbagai
aspek, tidak terkecuali pada sektor kesehatan. BPJS
Kesehatan menyadari akan transformasi digital yang
terjadi dan turut serta dalam arus perubahan itu melalui
berbagai macam inovasi.
Inovasi yang diciptakan oleh BPJS Kesehatan di tengah
Pandemi COVID-19 misalnya pelayanan administrasi
kepesertaan tanpa tatap muka melalui BPJS Kesehatan
Care Center 1 500 400, aplikasi Mobile JKN, Chat
Assistant JKN (CHIKA), Voice Interactive JKN (VIKA),
Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA),
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telekonsultasi bagi peserta dalam melakukan kontak
dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
melalui aplikasi Mobile JKN, screening gejala COVID-19
harian bagi peserta JKN-KIS melalui aplikasi Mobile JKN,
dan sebagainya.
Namun sejatinya layanan kesehatan adalah pelayanan
fisik yang membutuhkan diagnosis dan tindakan antara
pasien dengan tenaga kesehata. Guru Besar Fakultas
Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang juga
merupakan pakar di bidang jaminan kesehatan sosial Prof
Hasbullah Thabrany memiliki pandangannya mengenai
transformasi digital di sektor kesehatan. Media Info BPJS
Kesehatan berkesempatan mewawancarai Prof Hasbullah
mengenai topik tersebut, berikut kutipan wawancaranya.

BINCANG

Bagaimana
pandangan
Anda
dalam pelayanan JKN selama
pandemi COVID-19 berlangsung?
Kalau soal layanan selama pandemi,
terjadi
memang
penurunan
penggunaan orang-orang yang
menggunakan karena ketakutan.
Dan juga memang tempat tidurtempat tidur rumah sakit berkurang,
jadi hal itu sebetulnya cuma blessing
in disguise, keberuntungan buat
BPJS Kesehatan.
Sementara pemerintah juga masih
belum menaikan bayaran, sehingga
yang menderita sebetulnya provider,
fasilitas kesehatan yang tidak dibayar
lebih. Harusnya dengan jumlah
yang berobat semakin sedikit, unit
bayarannya lebih besar, artinya
dinaikan, karena sudah tujuh tahun
hampir delapan tahun ini bayaran
tidak berubah. Jadi mestinya BPJSnya
berinisiatif
mempermudah
bayaran bayaran rumah sakit.

Bagaimana
pandangan
Anda
mengenai inovasi BPJS Kesehatan
yang
menghadirkan
layanan
digital selama pandemic COVID-19
seperti administrasi online lewat
berbagai platform, telekonsultasi
antara pasien dengan dokter di
FKTP lewat aplikasi Mobile JKN,
screening
kesehatan
melalui
aplikasi, dan lain-lainnya?
Ya digitalisasi sebetulnya tidaklah
sulit di dalam layanan kesehatan.
Hanya saja dampak dari digitalisasi
yang sulit itu untuk mengendalikan
seberapa perlu digunakan, sama
yang bisa mengetahui bahwa
digitalisasi atau konsul itu diperlukan
atau tidak diperlukan. Pembayaran
kita siapkan kapitasi untuk orang
bisa terkontrol jumlahnya, ada
tanggung jawab.
Sementara
kalau
katakanlah
konsultasi online, memang bersifat
terbuka, lebih leluasa, tapi lebih
sulit mengontrol apabila seseorang
konsultasi satu ke dokter A, lalu
tidak happy dengan layanannya,
kemudian pindah ke dokter B lagi,
atau ke dokter C lagi. Ini harus
diantisipasi. Kalau aplikasi yang
sifatnya online sudah banyak
digunakan, rumah sakit juga sudah

menggunakan
aplikasi-aplikasi
untuk antrean, itu tidak ada masalah.
Aplikasi untuk pengiriman obat
kronis itu bisa dilakukan.

Apabila
nantinya
pandemi
COVID-19 telah berakhir dan
kehidupan
kembali
normal,
apakah layanan kesehatan digital
bisa terus diterapkan?
Tetap dalam pelayanan kesehatan
tidak bisa dilakukan sepenuhnya
dengan
digital,
karena
ada
pelayanan-pelayanan
diagnosis,
tindakan, yang harus dilakukan
oleh manusia, oleh dokter. Tidak
bisa dari jauh bisa didiagnosis. Ada
keterbatasan
dalam
digitalisasi
kesehatan, hanya informasi yang
bisa, tapi pelayanan tidak bisa
dilakukan.
Oleh karena itu di negara maju
sekalipun tidak ada yang fully
digitalize dalam artian semua
layanan seperti perbankan misalnya
tidak
perlu
ketemu,
bahkan
perbankan saja pada akhirnya harus
ada tanda tangan dan sebagainya,
tetap masih harus ketemu.
Bahkan kalau mau jujur teknologi
kesehatan bisa saja operasi pakai
teknologi komunikasi dan teknologi
robotik, tapi ada keterbatasan orang
tidak yakin, orang tidak berani, orang
takut terjadi gangguan apabila
teknologinya malfungsi.
Yang penting apakah sistem yang
ada sekarang cukup mampu
menampung pelayanan orang yang
membutuhkan.

BPJS Kesehatan menginjak usia 53
tahun dan penyelenggaraan JKN
sudah lebih dari tujuh tahun. Halhal esensial apa saja yang perlu
diperbaiki dalam penyelengaraan
program JKN?
Yang paling penting dalam JKN
adalah kecukupan dana yang saat
ini hanya terpenuhi seperempat dari
yang dibutuhkan.
Sementara begitu banyak informasiinformasi lain yang berkaitan
dengan digitalisasi seolah-olah mau

di-push, tanpa memahami bahwa
ada syarat-syarat tertentu dan ada
konsekuensi konsekuensi tertentu
dengan digitalisasi tersebut.
Ya mudah-mudahan kita bisa arif
bijaksana di dalam menyikapi dalam
merespon usulan orang-orang yang
tahu sepotong, tapi tidak memahami
konteks
keseluruhan,
tidak
memahami persoalan layanannya,
hanya memahami teknolog digital.
Ini perlu dibahas lagi pelan pelan.

Prof Hasbullah sebagai pihak
yang terlibat dalam penyusunan
Undang-Undang
SJSN
yang
kemudian melahirkan Program
JKN, apa harapan Anda di usia
BPJS Kesehatan yang ke-53 dan
Program JKN yang sudah berjalan
lebih dari 7 tahun ini?
Masa depan tergantung dari JKN.
JKN memiliki soko guru yang besar
dalam sistem kesehatan kita. Data
World Economic Forum, daya saing
ekonomi kita ke 50 dari 180-an
negara. Jauh tertinggal, padahal
populasi nomoor empat, sistem
kesehatan kita pada rangking 95,
bandingkan dengan negara asean
di sini jauh ketinggalan, yang ujung
akhirnya IQ kita pada rangking 83.
Rata-rata IQ kita selama 20 tahun
tidak berubah, 87, padahal negaranegara besar seperti China semua
negara asia rata-rata IQ-nya di atas
100. Ini tantangan kita ke depan,
kalau kita tidak perbaiki sistem
kesehatan, stunting dan IQ akan
jadi bagian yang membuat kita
tertinggal.
Indonesia belum sampai 2 persen
dari PDB pendanaan publiknya
untuk kesehatan, dari dulu sampai
sekarang. Kita di ASEAN saja
tertinggal. Beberapa negara maju
yang jadi acuan semua sudah di atas
5 persen bahkan itu pada tahun 2000
sekarang semua di atas 6 persen.
Harapannya agar ke depan anggaran
untuk kesehatan di Indonesia bisa
meningkat supaya bangsa Indonesia
bisa memiliki daya saing, rata-rata IQ
dan daya saing ekonomi naik. Dalam
ulang tahunnya, mestinya BPJS
Kesehatan akan lebih baik.
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BENEFIT

G

una mendeteksi adanya suatu penyakit,
menentukan
risiko,
serta
memantau
perkembangan penyakit dan perkembangan
pengobatan, dalam banyak kasus diperlukan
adanya pemeriksaan laboratorium dari sampel darah
atau urine pasien. Di dalam program Jaminan Kesehatan
Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), pemeriksaan
ini juga merupakan bagian yang dijamin oleh BPJS
Kesehatan. Apa saja jenis pemeriksaannya? Berikut
ulasan lengkapnya.
Hadirnya program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan
telah memberikan manfaat besar bagi pesertanya dalam
mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif
tanpa dipungut biaya, termasuk untuk pemeriksaan
penunjang diagnostik laboratorium.
Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium
memang menjadi bagian penting dalam melakukan
screening dan menegakkan diagnosa suatu penyakit,
serta dalam memantau proses pengobatan yang tengah
dijalani oleh pasien.
Dalam program JKN-KIS, pemeriksaan penunjang
diagnostik laboratorium bisa dilakukan baik di Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti klinik,
Puskesmas, RS Tipe D Pratama atau Dokter Praktek
Perarangan, maupun di Fasilitas Kesehatan Rujukan
Tingkat Lanjut (FKRTL) atau rumah sakit.
Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium dapat
dilakukan jika di FKTP apabila memiliki sumber daya
dan kompetensi yang memadai untuk melakukan
pemeriksaan tersebut. Jika pemeriksaan tidak dapat
dilakukan di FKTP, dapat dapat dilakukan di rumah sakit
dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku atau
melalui laboratorium jejaring FKTP yang bekerja sama
dengan BPJS Kesehatan.

Pelayanan laboratorium penunjang bagi peserta Prolanis
dan PRB ini meliputi pemeriksaan gula darah puasa
(GDP), pemeriksaan HbA1c, dan pemeriksaan kimia
darah (microalbuminuria, ureum, kreatinin, trigliserida
dan kolestrol).
Selain itu, pelayanan laboratorium juga dilakukan dalam
rangka penapisan atau screening kesehatan, antara lain
skrining DM melalui pemeriksaan gula darah puasa (GDP)
dan gula darah post prandial (GDPP), serta pemeriksaan
IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) dan Papsmear dalam
rangka deteksi dini kanker serviks.
Sementara itu untuk pemeriksaan laboratorium saat
pasien menjalani perawatan di rumah sakit, layanan
tersebut juga dijamin oleh BPJS Kesehatan. Dokter
yang merawat nantinya yang akan merekomendasikan
jenis pemeriksanaan laboratorium apa saja yang harus
dilakukan untuk memastikan diagnosa penyakit atau
memantau perkembangan pengobatan yang sedang
dijalani pasien.

Yang perlu diingat, pemeriksaan penunjang diagnostik
laboratorium dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan selama
atas sesuai prosedur dan indikasi medis, bukan atas
permintaan sendiri.
Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium ini juga
menjadi bagian penting dalam program Pengelolaan
Penyakit Kronis (Prolanis) dan Program Rujuk Balik
(PRB) di FKTP. Sebagai informasi, Prolanis merupakan
pelayanan kesehatan yang diberikan oleh FKTP kepada
peserta penderita penyakit kronis seperti Diabetes
Mellitus dan Hipertensi dalam rangka pemeliharaan
kesehatan agar status kesehatannya terkendali.
Sedangkan PRB merupakan pelayanan obat bagi peserta
penderita penyakit kronis dengan kondisi stabil yang
dilaksanakan oleh FKTP atas rekomendasi dokter.
Untuk memantau status kesehatan peserta penyakit
kronis ini, perlu dilakukan pemeriksaan penunjang
diagnostik laboratorium secara rutin. Pasalnya gaya
hidup pasien tidak sepenuhnya dapat diawasi, sehingga
memerlukan pemeriksaan rutin untuk mendeteksi
adanya komplikasi baik dengan atau tanpa adanya gejala
yang menyertai.
INFO BPJS KESEHATAN//EDISI 98
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Baru Berhenti Kerja?

Ini Cara Ubah Jenis Kepesertaan JKN-KIS dari Segmen Peserta Pekerja
Penerima Upah (PPU) menjadi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah
(PBPU), Bukan Pekerja (BP) atau Peserta Mandiri.

D

alam Program Jaminan Kesehatan NasionalKartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), perubahan
jenis
kepesertaan
sangat
dimungkinkan
menyesuaikan kondisi dari peserta. Misalnya dari
peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) menjadi peserta
Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/Bukan Pekerja
(BP) karena alasan resign dari pekerjaan atau mengalami
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kondisi ini banyak
terjadi, terlebih saat pandemi Covid-19 yang membuat
banyak perusahaan mengalami kesulitan cash flow,
sehingga terpaksa mengurangi jumlah karyawannya.
Berikut prosedur mengubah jenis kepesertaan dari PPU
non aktif menjadi peserta PBPU/BP atau peserta mandiri?
Program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS
Kesehatan memiliki dua jenis kepesertaan. Pertama,
peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya
dibayarkan oleh pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat
(PBI APBN) maupun Pemerintah Daerah (PBI APBD).
Kedua yaitu peserta non PBI yang meliputi PPU, PBPU/BP
atau peserta mandiri.
Jenis-jenis kepesertaan tersebut tidak bersifat tetap,
melainkan dapat diubah sewaktu-waktu tergantung
dengan kondisi peserta. Misalnya ketika peserta PBPU/BP
mulai bergabung di sebuah perusahaan dan kemudian
ikut didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS oleh pemberi
kerja, jenis kepesertaannya bisa diubah menjadi PPU.
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Sebaliknya, bila peserta JKN-KIS segmen PPU sudah tidak
lagi ditanggung oleh pemberi kerja karena berakhirnya
hubungan kerja, mereka dapat berpindah status menjadi
peserta PBPU/BP atau peserta mandiri.

Dari PPU Jadi Peserta Mandiri
Untuk mengubah jenis kepesertaan dari PPU menjadi
PBPU/BP atau mandiri, syarat utamanya pekerja tersebut
sudah tidak lagi sebagai PPU yang ditunjukkan dengan
status pesertanya telah dinonaktifkan oleh Badan Usaha/
Perusahaan.
Untuk mekanisme pembayaran iurannya, bagi peserta
PPU yang beralih menjadi peserta PBPU/ BP pada periode
≤ 1 bulan sejak non aktif maka pembayaran iurannya
dapat langsung dibayarkan dan status kepesertaan
sebagai PBPU akan aktif sejak iuran dibayarkan.
Apabila peralihannya dilakukan ≥ 1 bulan sejak status
PPU dinyatakan non aktif maka akan dikenakan masa
tunggu 14 hari baru dapat dibayarkan iurannya.
Beberapa dokumen yang harus disiapkan ketika
melakukan perubahan jenis kepesertaan antara lain
Kartu JKN-KIS, asli/fotocopy Kartu Keluarga, fotokopi
buku rekening tabungan BNI, BRI, Mandiri, BTN, BCA,

PELANGGAN
Bank Jateng dan Bank Panin. Buku rekening tabungan
ini dapat menggunakan rekening tabungan Kepala
Keluarga/salah satu anggota keluarga dalam Kartu
Keluarga/penanggung. Syarat selanjutnya adalah
formulir autodebet pembayaran iuran BPJS Kesehatan
bermaterai cukup sesuai ketentuan berlaku.

Kanal Layanan
Untuk melakukan perubahan jenis kepesertaan
tersebut, ada banyak kanal layanan yang disiapkan BPJS
Kesehatan. Mulai dari kantor cabang BPJS Kesehatan,
Mobile Customer Service (MCS), Mall Pelayanan Publik,
dan juga berbagai kanal online. Namun di masa
pandemi Covid-19 ini, pelayanan tanpa tatap muka atau
pelayanan secara online lebih diprioritaskan. Antara lain
melalui aplikasi Mobile JKN atau Pelayanan Administrasi
Melalui WhatsApp (Pandawa).
Pandawa bisa diakses melalui CHIKA, yaitu pelayanan
informasi melalui chatting yang direspon Artificial
Inteligence (AI) dengan alur sebagai berikut:
1. Peserta mengakses Layanan CHIKA melalui Chatting
Whatsapp ke nomor 08118750400, Facebook
Messenger BPJS Kesehatan, atau melalui Telegram ke
(https://t.me/BPJSKes_bot).
2. Setelah CHIKA merespon, CHIKA akan menampilkan
jenis pelayanan dan peserta dapat memilih layanan
Pandawa.
3. Selanjutnya peserta memilih domisili provinsi dan
kantor cabang sesuai dengan tempat tinggal peserta.
Nantinya CHIKA akan memberikan nomor WhatsApp
admin Pandawa kantor cabang BPJS Kesehatan sesuai
dengan wilayah daerah peserta tinggal.

4. Setelah mengakses WhatsApp Pandawa dan mengisi
formulir melalui link yang disediakan, nantinya peserta
akan dihubungi oleh Petugas Admin Pandawa Kantor
Cabang untuk membantu proses perubahan jenis
kepesertaan dari PPU menjadi PBPU/BP.
Untuk korban PHK yang sudah tidak lagi mempunyai
penghasilan, mereka juga bisa mengajukan diri sebagai
peserta PBI APBN/APBD. Untuk PBI APBN, pendaftaran
dilakukan melalui pendataan oleh Kementerian Sosial/
Dinas Sosial Kabupaten/Kota sesuai kriteria yang telah
ditentukan Pemerintah Pusat. Selanjutnya ditetapkan
melalui Keputusan Menteri Sosial dan didaftarkan oleh
Kementerian Kesehatan.
Terkait mekanismenya, ada beberapa prosedur yang
harus dilakukan untuk memenuhi ketentuan dari Dinas
Sosial (Dinsos). Pertama, peserta melaporkan data
diri dan anggota keluarganya ke Dinas Sosial dengan
membawa Data Kependudukan (KTP dan Kartu Keluarga)
serta Kartu JKN-KIS. Selanjutnya, Dinsos akan melakukan
verifikasi dan validasi data untuk memastikan peserta
telah memenuhi kriteria fakir miskin dan tidak mampu.
Data kepesertaan PBI APBN ini diperbaharui secara
periodik.
Sedangkan untuk PBI APBD, pendaftaran juga dilakukan
melalui pendataan oleh Dinas Sosial/Dinas yang
ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota,
selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Gubernur/
Walikota/Bupati. Di beberapa daerah yang sudah
menandatangani komitmen Universal Health Coverage
(UHC), pendaftarannya juga sudah dipermudah hanya
menggunakan KTP ataupun Kartu Keluarga (KK).
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TESTIMONI

Semoga BPJS Kesehatan

Selalu Sehat

T

anggal 15 Juli 2021 BPJS Kesehatan secara
kelembagaan telah berusia 53 tahun. Badan yang
ditunjuk pemerintah untuk menyelenggarakan
Program JKN-KIS kini memberikan perlindungan
kesehatan kepada 224,8 juta jiwa per Juni 2021 atau
sekitar 83% dari total populasi.

Tety Polmasari (45 th), peserta PPU Badan Usaha,
berharap BPJS Kesehatan terus ada untuk membantu
masyarakat. Karena biaya kesehatan itu sangat mahal.
Tety mengaku tanpa jaminan BPJS ia tentu akan kesulitan
membayar biaya pengobatan penyakit kanker payudara
yang dideritanya selama beberapa tahun ini.

Manfaatnya telah dirasakan banyak orang. Sejak
diselenggarakan 1 Januari 2014 sampai akhir 2020,
program ini sudah dimanfaatkan lebih dari 1,1 milyar
kunjungan ke fasilitas kesehatan (faskes).

“Ada BPJS Kesehatan terbantu banget. Kalau pakai biaya
pribadi bisa bisa saya jual rumah,” ujar Tety.

Di usianya sekarang ada banyak harapan dari masyarakat
terutama stakeholder terkait. Mereka berharap JKN-KIS
dan BPJS Kesehatan tidak hanya terus hidup, tetapi juga
lebih sehat, dan makin berkualitas.
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Menderita kanker payudara menyebabkan beban ganda
bagi ibu rumah tangga ini dan keluarganya. Selain sakit
fisik dan psikis, juga beban ekonomi. Karena kanker
tergolong penyakit berbiaya mahal. Beruntunglah
BPJS Kesehatan menanggung hampir semua biaya
pengobatan Tety mulai dari operasi, biopsi, kemoterapi,
radioterapi, bonescan, CT Scan, MRI, USG hingga
pemeriksaan laboratorium.

TESTIMONI

Untuk layanan radioterapi, misalnya, dibutuhkan
biaya Rp1,5 juta untuk sekali radiasi. Sementara Tety
membutuhkan 26 kali radiasi untuk membunuh sel
kanker dalam tubuhnya. Jika membayar sendiri Tety
harus mengeluarkan Rp39 triliun hanya untuk radioterapi,
belum termasuk dua kali simulasi radioterapi dengan
tarif yang sama. Tety juga harus menjalani kemoterapi
14 kali dengan tarif sekitar Rp2 jutaan per terapi atau
total kira kira Rp28 jutaan. Ini belum termasuk obat dan
lainnya.

Dokter Spesialis Bedah Toraks Kardiovaskuler, Dr
Maizul Anwar, Sp.BTK (K), juga punya harapan besar
terhadap BPJS. Maizul berharap BPJS harus sehat karena
kehadirannya sangat dibutuhkan masyarakat terutama
yang kurang mampu. Maizul yang berpraktik di salah
satu RS swasta besar di Jakarta pernah melayani peserta
BPJS Kesehatan rujukan dari daerah. Pasien berprofesi
sebagai tukang ojek menggunakan kartu BPJS Kesehatan
mendapatkan tindakan operasi jantung dengan teknologi
canggih di Jakarta.

Peserta PPU Pemerintah asal DKI Jakarta, John Manafe,
juga merasa terbantu dari sisi pembiayaan. Pensiunan
dosen ini menggunakan kartu JKN-KIS untuk layanan
katarak. Ia merasa puas dengan layanan di faskes
provider BPJS Kesehatan. Ia menjalani operasi katarak
dengan teknik minimal invasif menggunakan alat
canggih. Hal ini, menurut John, membuktikan bahwa
layanan untuk peserta BPJS sama kualitasnya dengan
pasien lain. Tetapi ia berharap sistem antrean di faskes
perlu disempurnakan. Beberapa faskes termasuk di
puskesmas masih antre lama untuk dapat layanan.

Ia juga berharap BPJS Kesehatan tidak lagi defisit agar
pembayaran ke faskes lancar, sehingga pembayaran jasa
medis juga tidak terhambat. Ia berharap mungkin suatu
saat nanti ada semacam mekanisme yang disepakati
bersama untuk memberikan kepastian pembayaran jasa
medis. Jadi ketika pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan
ke rumah sakit terhambat dikarenakan defisit atau hal
lainnya, tenaga medis khususnya dokter tidak terdampak.
Melayani pasien adalah janji dan tanggung jawab moral
seorang dokter, tetapi seperti manusia lainnya dokter
juga punya kebutuhan pribadi dan keluarga.

Ia juga berharap BPJS Kesehatan selalu sehat secara
finansial. Karena menurut dia defisit menyebabkan
pembiayaan ke fakes akan terganggu, sehingga itu bisa
saja berdampak ke pelayanan kepada pasien.
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INSPIRASI

“Melayani Harus dengan Hati"

D

alam program Jaminan Kesehatan Nasional –
Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), keberadaan
Kader JKN menjadi bagian yang penting.
Mereka adalah wujud partisipasi masyarakat
dalam mensukseskan Program JKN-KIS yang melakukan
fungsi sosialisasi, perekrutan peserta, dan juga pengingat
serta pengumpulan iuran.
Peran besar inilah yang membuat Tri Hartatik tertarik
menjadi Kader JKN mulai tahun 2018. Perempuan asal
Semarang ini rela meninggalkan pekerjannya sebagai
marketing di bank swasta dan memilih fokus menjadi
Kader JKN.
“Bagi saya, Kader JKN bukan sekedar profesi, tetapi ini
tugas mulia. Apalagi di masyarakat masih banyak yang
harus dibantu karena belum paham pentingnya program
JKN-KIS, sehingga mungkin mereka jadi tidak disiplin
membayar iuran. Padahal program ini sangat penting
untuk kehidupan mereka,” kata Tatik.
Dalam menjalankan perannya sebagai Kader JKN, Tatik
lebih menggunakan pendekatan secara emosional
atau kekeluargan. Misalnya dalam menghadapi peserta
JKN-KIS yang menunggak iuran, ia tak sekedar datang
mengingatkan untuk bayar iuran, tetapi juga mengajak
sharing permasalahan yang dihadapi agar bisa dicarikan
solusi terbaik. Karena menurutnya Kader JKN yang baik
tidak hanya edukatif dan informatif, tetapi juga solutif.

sedang kesulitan, bisa turun kelas sesuai kemampuan.
Yang penting iuran BPJS Kesehatan harus tetap jadi salah
satu prioritas,” kata Tatik
Sebagai mitra BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama
Semarang, wilayah kerja Tatik cukup luas, antara lain
Kelurahan Tlogosari Wetan, Gayamsari, Pandean Lamper,
Sambirejo dan Muktiharjo Kidul. Sebelum pandemi,
6 hari dalam sepekan Tatik berkeliling mengunjungi
rumah-rumah warga naik sepeda motor atau berjalan
kaki karena ada sebagai wilayah yang sering terendam
banjir rob. Namun di masa pandemi ini, tantangan yang
dihadai lebih besar.
“Selama pandemi, saya lebih mengoptimalkan
komunikasi melalui telepon atau WhatsApp. Tapi kalau
ada yang merespon dan bersedia untuk ditemui, biasanya
langsung saya datangi. Tentunya dengan menerapkan
protokol kesehatan ketat,” kata Tatik.
Dengan berbagai dinamika yang dihadapinya selama
tiga tahun, Tatik merasa semakin bangga dengan
profesionya sebagai Kader JKN. Baginya, bekerja itu
bukan sekedar mencari uang, tapi juga bisa bermanfaat
bagi banyak orang. Dengan menjadi Kader JKN, Tatik
bisa mendapatkan keduanya.

Langkahnya memang tidak selalu mudah, bahkan tak
jarang ada penolakan. Namun Tatik tak pernah sakit
hati. Menurutnya, butuh kesabaran dan hati yang tulus
untuk menjalani profesi ini. Karena sebetulnya yang
dilakukan Kader JKN bukan untuk menyusahkan peserta,
melainkan justru untuk membantu mereka agar bisa
tetap mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan.
“Sebagai Kader JKN, kita harus bisa memposisikan
diri sebagai teman mereka, keluarga mereka. Dengan
begitu kita jadi lebih mudah menjalin komunikasi. Kalau
ditagih karena menunggak iuran pun, auranya tidak
menakutkan,” ujar Tatik.
Dengan menjadi Kader JKN, Tatik juga harus siap
menjadi teman curhat peserta yang masih kurang paham
dengan prosedur program JKN-KIS. Apabila ada yang
kesulitan mengakses pelayanan kesehatan, ia juga selalu
sigap membantu. Berbagai program BPJS Kesehatan dan
prosedur mendapatkan pelayanan juga rajin diunggahnya
di media sosial atau status WhatsApp. Dengan cara itu,
harapannya masyarakat semakin memahami pentingnya
keberadaan Program JKN-KIS.
“Saya juga selalu mengingatkan kepada peserta,
meskipun saat pandemi ini kondisinya sedang sulit,
jangan pernah menyepelekan iuran BPJS Kesehatan.
Suatu saat kalau kita butuh dan ternyata banyak
tunggakan, nanti malah semakin susah. Kalau memang
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Kader JKN-KIS

Tri Hartatik

PERSEPSI

Mengapa BPJS Kesehatan Berusia 53 Tahun ?
asuransi swasta. PJKMU adalah Jaminan Kesehatan Daerah
(Jamkesda) dengan pengelolaan diserahkan kepada PT
Askes.

T

anggal 15 Juli 2021 BPJS Kesehatan merayakan
ulang tahunnya yang ke 53. Loh kok bisa ? Kan
BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan Program
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baru mulai
beroperasi 1 Januari 2014? Ya, pertanyaan ini masih sering
dilontarkan berbagai pihak. Ini dimaklumi karena tidak
semua orang memahami sejarah panjang terbentuknya
badan ini.
Ditelisik dari sejarahnya, BPJS Kesehatan secara
kelembagaan memang telah berusia 53 tahun, dari 15
Juli 1968 ke 15 Juli 2021. Begini sejarahnya. Cikal bakal
jaminan kesehatan semesta (Universal Health Coverage)
berawal dari gagasan Menteri Kesehataan Professor G.
A. Siwabessy di tahun 1968. Gagasan untuk memberikan
pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat dimulai dengan
dibentuknya Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan
Kesehatan (BPDPK) tahun 1968, sebuah badan di bawah
Departemen Kesehatan, yang mengatur pemeliharaan
kesehatan bagi PNS dan penerima pensiun beserta
keluarganya.

Pada 1 Januari 2014, PT Askes bertransformasi menjadi
BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan Program JKNKIS. Jika sebelumnya jumlah kepesertaan yang dijamin
terbatas pada kelompok tertentu saja, maka pada Program
JKN-KIS inilah kepesertaan diwajibkan untuk seluruh
warga negara Indonesia bahkan warga negara asing yang
berdomisili di Indonesia lebih dari 6 bulan. Cita-cita awal
untuk memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat
ini diwujudkan oleh Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno
Putri dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 40
tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Aturan itu kemudian dikuatkan oleh Undang-Undang BPJS
Nomor 24 tahun 2011, yang menjadi dasar lahirnya BPJS
Kesehatan yang mengelola JKN-KIS.
Di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, tepatnya pada
hari Selasa, 31 Desember 2013 pukul 09.00 WIB, Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan Program JKN
sekaligus meresmikan BPJS Kesehatan. Di saat itu Presiden
SBY meresmikan dua Badan Penyelengga Jaminan
Sosial (BPJS) sekaligus, yaitu BPJS Kesehatan sebagai
penyelenggara Program JKN, dan BPJS Ketenagakerjaan
yang menyelenggarakan jaminan sosial khusus bagi
pekerja, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua,
jaminan pensiun serta jaminan kematian.

Pembentukan BPDPK ini tercantum dalam Keputusan
Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang Peraturan
Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri, Penerima
Pensiun serta Anggota Keluarganya, yang ditandatangani
Presiden Soeharto pada 15 Juli 1968.
Pada 1989 BPDPK berubah status menjadi BUMN, yaitu
Perum Husada Bhakti (PHB) yang mengelola jaminan
kesehatan bagi PNS, pensiunan PNS, veteran perintis
kemerdekaan beserta keluarganya. PHB kemudian
berubah status menjadi PT Askes (Persero) di tahun 1992
melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992. PT
Askes tidak hanya melayani PNS, tetapi juga menjangkau
karyawan BUMN melalui Program Askes Komersial.
Pada Januari 2005, PT Askes dipercaya pemerintah
untuk melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Bagi
Masyarakat Miskin (PJKMM), yang kemudian dikenal
dengan Program Askeskin. Sasaran program ini adalah
penduduk miskin dan tidak mampu sebanyak 60 juta orang
dengan iuran yang dibiayai pemerintah pusat. Di 2008
Askeskin berubah menjadi Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas) dengan sasaran masyarakat miskin dan
kurang mampu yang jumlahnya terus bertambah.
PT Askes juga mengelola Program Jaminan Kesehatan
Masyarakat Umum (PJKMU), yang ditujukan bagi
masyarakat yang belum dilayani oleh Jamkesmas maupun

Dalam implementasinya di masyarakat, JKN juga dikenal
dengan nama KIS sehingga kerap disebut JKN-KIS.
Mengapa demikian? JKN sendiri adalah amanat UndangUndang SJSN yang harus diwujudkan oleh pemerintah.
Sedangkan KIS atau Kartu Indonesia Sehat merupakan
gagasan Presiden Joko Widodo yang diluncurkan pada
3 November 2014, tidak lama setelah beliau menjabat
Presiden pada 20 Oktober 2014.
Tujuan JKN dan KIS sama, yaitu memberikan perlindungan
kesehatan bagi rakyat. Ketika rakyat sakit bisa dengan
mudah akses ke layanan kesehatan tanpa terkendala biaya.
Awalnya, KIS menyasar penyandang masalah kesejahteraan
sosial dan bayi baru lahir. Lalu KIS terintegrasi dengan JKN,
sehingga disebutlah JKN-KIS. Untuk dapat mengakses
jaminan kesehatan di fasilitas kesehatan harus memiliki
kartu JKN-KIS yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan. Jadi
bisa dibilang JKN adalah nama program, KIS adalah kartu
keanggotaannya, dan BPJS Kesehatan adalah lembaga
yang menjalankan Program JKN-KIS.
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ersebaran virus SARS Cov-2 maupun SARS Cov2 varian baru lainnya (varian Alpha, varian Beta,
varian Delta, dan varian Gamma) meningkat
di berbagai negara dunia, termasuk Indonesia.
Satgas Penanganan Covid-19 melaporkan jumlah kasus
positif terus mengalami lonjakan, dan keterisian tempat
tidur perawatan maupun isolasi mandiri di sejumlah
daerah menipis.
Situasi
ini
membuat
pemerintah
menerapkan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
darurat di Jawa dan Bali sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021.
PPKM Darurat diterapkan untuk seluruh kabupaten/kota
di wilayah Pulau Jawa dan Bali yang termasuk ke dalam
indikator pengendalian Covid-19 di suatu wilayah.
Prof. Wiku Adisasmito selaku Juru Bicara Satgas
Penanganan Covid-19 menjelaskan bahwa PPKM
Darurat mengatur kegiatan seluruh sektor di masyarakat.
Misalnya untuk sektor esensial seperti keuangan,
teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non
karantina Covid-19 dan industri ekspor dilakukan sistem
50% WFH dan 50% WFO. Sedangkan sektor non-esensial
dilakukan sepenuhnya dari rumah atau 100% WFH.
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SEHAT & GAYA HIDUP
Untuk kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring.
Sedangkan kegiatan perbelanjaan di supermarket, pasar
tradisional dapat beroperasi maksimal sampai pukul
20:00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung
maksimal 50%. Untuk pusat perbelanjaan atau mall
ditutup sementara. Sedangkan kegiatan sektor farmasi
seperti apotek dan toko obat dapat beroperasi 24 jam.
Khusus perjalanan domestik jarak jauh seperti dengan
pesawat, bis, dan kereta api wajib membawa kartu vaksin
minimal penyuntikkan pertama, hasil negatif Covid-19
melalui PCR maksimal 2 hari atau rapid antigen maksimal
1 hari sebelum keberangkatan.
Tetapi, kesuksesan PPKM Darurat sangat ditentukan oleh
sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan elemen
masyarakat. Masyarakat diminta untuk melakukan
aktivitas secara bijak khususnya ketika berencana
keluar rumah. Lebih baik di rumah jika tidak adanya
kepentingan mendesak keluar rumah. Masyarakat
harus memperhitungkan risiko penularan baik dari titik
berangkat sampai ke tempat tujuan. Juga dari tempat
tujuan kembali ke rumah dan kerentanan penularan
kepada anggota keluar yang ada di rumah.
Jika aktivitas yang dilakukan semakin lama, ramai, dan
dilakukan di tempat tertutup maka risiko penularan akan
semakin besar. Dengan adanya pengetatan kegiatan ini
diharapkan tidak membuat masyarakat panik.
Menurut pakar epimiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono,
munculnya varian baru SARS Cov-2 makin memperparah
kondisi di masyarakat. Ditambah lagi ada persepsi dari
sebagian orang bahwa selama ini kasus yang dilaporkan
telah menurun, sehingga mereka mengabaikan prokes.
“Karena menganggap tadinya kasus menurun, merasa
sudah aman, lalu ada yang bahkan tidak pakai masker,
tidak jaga jarak,” ujar Tri kepada INFO BPJS Kesehatan.

Menurut dia, PPKM Darurat sudah tepat dilakukan, tetapi
untuk daerah di luar Pulau Jawa dan Bali harus dipantau
lebih ketat terutama terhadap penyebaran varian baru.
Karena varian baru memiliki kemampuan penularan
yang lebih cepat. Masyarakat diminta cepat melaporkan
apabila dalam satu keluarga semuanya positif. Lebih dari
4 orang terinfeksi dalam waktu berdekatan, bisa dicurigai
sebagai varian baru. Yang paling penting selalu pakai
masker, dan jangan berkerumun.
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KONSULTASI
IG: @rv25_XXXX
Kalau positif
Covid-19, dijamin
BPJS Kesehatan
tidak? Pelayanan
dan obatobatannya apa saja
yang dijamin?

JAWAB

Covid-19 dinyatakan sebagai wabah oleh pemerintah.
Sesuai regulasi yang tercantum dalam Peraturan Presiden
Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 47 dan Pasal 52, pelayanan
kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat,

kejadian luar biasa, atau wabah, tidak dijamin oleh BPJS
Kesehatan. Namun jangan khawatir, semua pembayaran
pelayanan kesehatan bagi pasien Covid-19 akan dijamin
oleh pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

IG: @pungkXXXX
Saya mau cetak kartu
BPJS, apakah bisa
dilakukan di kantor
cabang dekat rumah
saya atau harus sesuai
KTP?

JAWAB

Kini dengan aplikasi Mobile JKN, Anda tidak perlu lagi
mencetak kartu JKN-KIS. Anda cukup menunjukkan
kartu JKN-KIS Digital di handphone Anda saat akan
berobat atau memperoleh pelayanan di fasilitas
kesehatan.
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Pertama, unduh aplikasi Mobile JKN melalui Playstore
atau Appstore. Kemudian, pilih Pendaftaran Pengguna
Mobile, lalu isi data Anda secara lengkap dan benar.
Kemudian, log in menggunakan nomor kartu/username/
email dan password yang Anda buat. Selanjutnya, pilih
menu Kartu Peserta yang bisa Anda klik pada baris
bagian bawah.

