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dan Pengelolaan

Penyakit Kronis selama
Pandemi Covid-19

M

eskipun sudah lebih dari 1,5 tahun kita hadapi
bersama, namun pandemi Covid-19 yang
terjadi masih belum menunjukkan tandatanda akan berakhir. Dalam situasi yang
serba tidak pasti dan dampak perubahan besar pada
setiap aspek kehidupan, seluruh pihak, baik individu,
pemerintah, organisasi maupun perusahaan harus
menyesuaikan diri dengan perubahan besar yang terjadi
akibat adanya pandemi. Perubahan yang dilakukan tentu
dalam rangka penyesuaian atau adaptasi agar setiap
insan dapat tetap survive selama masa pandemi.
Langkah-langkah penyesuaian ini pula yang dilakukan
oleh BPJS Kesehatan agar dapat memberikan layanan
penjaminan pembiayaan kesehatan secara optimal
kepada peserta. Salah satu layanan yang menjadi prioritas
penyesuaian adalah terkait pencegahan dan pengelolaan
penyakit kronis pada masa pandemi Covid-19. Para
peserta dengan riwayat penyakit kronis tentu rentan
tertular Covid-19 sehingga kami memberikan pelayanan
dengan kontak tidak langsung, terutama untuk Program
Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) maupun Program
Rujuk Balik (PRB). Melalui layanan ini, meskipun pandemi
masih berlangsung, peserta tetap mendapatkan
perawatan dari dokter, panduan klinis, pemeriksaan
penunjang, pelayanan obat dan pemantauan status
kesehatan.
Adapun pelayanan kontak tidak langsung bagi peserta
Prolanis dilakukan secara daring melalui aplikasi Mobile
JKN, telepon, platform aplikasi pesan singkat seperti
WhatsApp dan Telegram serta layanan telekonsultasi
lainnya. Kontak antara dokter dengan peserta Prolanis
secara daring juga akan tetap dicatat sebagai angka
kontak yang diperhitungkan dalam penilaian kinerja

FKTP. Selain itu, aktivitas klub Prolanis yang selama ini
dilakukan melalui senam rutin secara tatap muka, pada
masa pandemi ini, sebagian FKTP berinovasi memberikan
video senam atau melakukan teleconference dengan
peserta Prolanis melalui media Zoom sehingga peserta
Prolanis dapat mempraktekkan senam Prolanis di rumah
masing-masing.
Kemudian untuk Program Rujuk Balik (PRB), kami juga
memberlakukan kebijakan khusus terkait iterasi obat
yaitu dokter FKTP dapat meresepkan obat kepada
peserta PRB untuk kebutuhan 30 hari. Dokter FKTP
dapat memberikan tanda “iter” (iteratie) pada resep yang
berlaku untuk paling banyak 2 kali iterasi.
Peserta mengambil obat iter ke-1 atau ke-2 sesuai
dengan resep sebelumnya pada Apotek PRB tanpa harus
melakukan kontak langsung dengan dokter FKTP kecuali
ada terdapat keluhan, atau menggunakan mekanisme
pengiriman obat yang dapat dikoordinasikan antara
FKTP.
Pelayanan dengan meminimalisir kontak langsung
selama masa pandemi bagi peserta dengan penyakit
kronis diharapkan dapat menjaga kondisi dan kesehatan
pasien serta melindungi peserta dari penularan Covid-19.
Direktur Utama
Ali Ghufron Mukti
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Di masa pandemi Covid-19, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang
menjadi mitra BPJS Kesehatan tetap memberikan pelayanan kesehatan yang
prima kepada peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia
Sehat (JKN-KIS), termasuk kepada peserta Program Pengelolaan Penyakit Kronis
(Prolanis).
Prolanis sendiri merupakan suatu sistem pelayanan kesehatan dan pendekatan
proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi yang melibatkan peserta, Fasilitas
Kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan bagi
peserta yang menderita penyakit kronis.
Namun di masa pandemi Covid-19 ini, berbagai penyesuaian dilakukan dengan
memprioritaskan pelayanan kontak tidak langsung atau secara daring. Meski
begitu, pelayanan yang diberikan tetap optimal, di mana peserta yang tergabung
dalam Prolanis tetap mendapatkan rencana perawatan (plan of care) dari dokter,
panduan klinis, pemeriksaan penunjang, pelayanan obat dan pemantauan status
kesehatan.
Diharapkan, dalam masa pandemi ini tidak menjadi penghalang terhadap
pemberian layanan untuk peserta JKN-KIS tetap terakomodir. Tentu kita
semua harus tetap memprioritaskan tindakan preventif agar tingkat kesehatan
masyarakat tidak makin menurun.
Seiring dengan penerbitan Media Info BPJS Kesehatan, kami mengucapkan
terima kasih atas berbagai dukungan dan tanggapan atas terbitnya media ini.
Diharapkan melalui penerbitan Media ini informasi yang berkualitas, baik, akurat
dapat terus kami sajikan dan diharapkan kehadiran media ini dapat menjadi
jembatan informasi yang efektif bagi BPJS Kesehatan dan seluruh stakeholder.
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APOTEKER OPTIMALKAN
PRB BERBASIS MEDICATION
THERAPY MANAGEMENT
Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (IAI),

Nurul Falah Eddy Pariang

Bagi kami, program ini penting sekali. Apalagi
berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, negara
memang diamanatkan untuk menyejahterakan
masyarakatnya, salah satunya melalui kesehatan.
Undang-undang yang lain juga mengamanatkan
hal itu. Karenanya, program ini harus didukung
oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam rangka
mengoptimalkan derajat kesehatan masyarakat.

KILAS & PERISTIWA

Sinergi Dua BPJS Optimalkan Layanan Program Jaminan Sosial
adanya integrasi data ini akan meningkatkan mutu
layanan yang diterima peserta.
Ruang lingkup yang menjadi pokok kerja sama yang
tertuang pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini antara lain
mengenai pemanfaatan data Administrasi Kependudukan
(Adminduk), integrasi data kepesertaan masing-masing
institusi BPJS untuk program JKP dan pemanfaatan data
kepesertaan untuk program jaminan sosial.

Jakarta
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang secara resmi
diterbitkan oleh Pemerintah melalui Undang-Undang
Cipta Kerja merupakah salah satu manfaat dari program
jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan
oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK). Namun pada
pelaksanaannya ada persyaratan yang bersinggungan
dengan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan
Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola
oleh BPJS Kesehatan. Terkait dengan hal tersebut,
BPJAMSOSTEK bersama BPJS Kesehatan sepakat untuk
mengintegrasikan data yang dimiliki.
Integrasi data antardua lembaga BPJS ini diharapkan
mampu mengoptimalkan layanan program jaminan
sosial pada umumnya, dan JKP secara spesifik, karena

PKS ini ditandatangani oleh Direktur Perencanaan
Strategis dan Teknologi Informasi BPJAMSOSTEK,
Pramudya Iriawan Buntoro bersama dengan Direktur
Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, David
Bangun secara virtual pada Jumat (23/07).
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti
mengatakan bahwa perjanjian kerja sama yang dilakukan
diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan peserta
sehingga program jaminan sosial dapat berjalan dengan
optimal.
Ia menambahkan, integrasi data yang dilakukan ini
merupakan wujud dukungan penuh BPJS Kesehatan
terhadap program strategis pemerintah sebagaimana
yang diamanatkan dalam penyelenggaraan program
JKP. Dengan dilakukannya pertukaran, pemanfaatan
dan integrasi data kepesertaan Program Jaminan Sosial,
diharapkan ke depannya dapat tercipta Data Terpadu
Jaminan Sosial.

Dirut BPJS Kesehatan Masuk Jajaran CEO Terbaik Versi Iconomics
berkualitas. Di tengah pandemi Covid-19 yang belum
mereda, kami upayakan tetap memberikan pelayanan
terbaik pada peserta dan stakeholders JKN-KIS,” ucap
Ghufron.
Ia juga mengatakan, pihaknya berupaya semaksimal
mungkin membantu pemerintah dalam melakukan
penanganan terhadap kasus Covid-19.

Jakarta
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti
masuk dalam daftar Indonesia Best CEO Awards 2021 –
Employees’ Choice in Health Social Insurance Category
yang diselenggarakan oleh Iconomics. Penghargaan
tersebut diberikan kepada sejumlah pemimpin
perusahaan yang dinilai berhasil membawa perusahaan
survive di tengah pandemi Covid-19.
“Prestasi ini menjadi motivasi bagi seluruh Duta BPJS
Kesehatan agar terus mengedepankan integritas,
profesional, pelayanan prima, dan efisiensi operasional
dalam menyelenggarakan Program JKN-KIS yang

“CEO atau pemimpin organisasi menjadi panutan
dalam melakukan manuver inovatif. Pada kondisi saat
ini, kehebatan sosok pemimpin diuji. Disrupsi kali ini
melengkapi ujian disrupsi-disrupsi yang sebelumnya
sudah melanda, seperti disrupsi digital, politik, dan
lainnya, termasuk gebrakan inovatif dalam merespon
Covid-19,” kata Founder and CEO Iconomics Bram S.
Putro dalam webinar penyerahan penghargaan tersebut,
Kamis (23/07).
Ia menjelaskan, penilaian Indonesia Best CEO Awards
2021 – Employees’ Choice dilakukan melalui survei online
terhadap ribuan staf berbagai industri dan kategori,
dengan total responden mendekati 10.000. Penilaian
dilakukan melalui kusioner online dan tanpa melakukan
kuota geografis maupun jenjang jabatan. Responden
diminta melakukan penilaian terhadap CEO institusinya
dan diperkenankan melakukan penilaian terhadap CEO
institusi lain dalam kategori industri/kegiatan sejenis.
INFO BPJS KESEHATAN//EDISI 100
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Implementasi Pencegahan dan
Pengelolaan Penyakit Kronis di
Masa Pandemi Covid-19
Sebagai upaya memberikan kepastian layanan
kesehatan kepada Peserta Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) di tengah kondisi pandemi
Covid-19 dengan mengutamakan pencegahan
penyebaran Covid-19 di FKTP dan sebagai upaya
dukungan kepada Pemerintah dalam memutus
mata rantai penyebaran Covid-19 di fasilitas
kesehatan dilakukan penyesuaian berbagai
bentuk layanan yang diutamakan dalam bentuk
pelayanan kontak tidak langsung (telekonsultasi)
termasuk program pencegahan dan pengelolaan
penyakit kronis yang dilakukan di Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Meskipun
demikian, pelayanan yang diberikan kepada
Peserta JKN tetap optimal, di mana peserta
yang tergabung dalam Program Pengelolaan
Penyakit Kronis (Prolanis) maupun Program
Rujuk Balik (PRB) tetap mendapatkan rencana
perawatan (plan of care) dari dokter, panduan
klinis, pemeriksaan penunjang, pelayanan obat
dan pemantauan status kesehatan. Seperti apa
pelaksanaannya?

6
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ebelum pandemi Covid-19, Penyakit Tidak
Menular (PTM) merupakan penyakit katastropik
yang menjadi penyebab kematian tertinggi di
Indonesia. Umumnya penyakit tersebut bersifat
kronis atau berlangsung lama dan sering tidak disadari
sampai kondisinya sudah terlanjur parah, bahkan tidak
jarang berujung pada kematian.
Saat ini tren penyakit katastropik juga semakin meningkat
dan menyerap biaya terbesar dalam Program JKN-KIS.
Misalnya pada 2020 lalu, dari total biaya pelayanan
kesehatan Program JKN-KIS sebesar Rp 95 triliun, biaya
untuk penyakit-penyakit katastropik mencapai Rp 20
triliun. Katastropik pada Program JKN sendiri diartikan
sebagai penyakit yang membutuhkan perawatan medis
yang lama dan berbiaya tinggi dalam pengobatannya
contohnya kanker, jantung, gagal ginjal, stroke,
thalassemia, leukemia, hemofilia dan chirrosis hepatis.
Dari komposisi peserta JKN-KIS yang mencapai
224.481.164 peserta (per Juni 2020), 40% pesertanya
juga berusia ≥40 tahun yang merupakan usia dengan
risiko penyakit kronis. Oleh karena itu, diperlukan upaya
kegiatan promotif dan preventif yang komprehensif
sebagai bentuk pencegahan dan pengendalian penyakit

FOKUS
kronis agar tidak jatuh kedalam kondisi katastropik.
Apalagi penyakit-penyakit tersebut juga merupakan
faktor risiko yang dapat memperburuk kasus Covid-19.
Asisten Deputi Bidang Penjaminan Manfaat Kesehatan
Primer BPJS Kesehatan Rahmad Asri Ritonga
menyampaikan, bahwa berbagai program pencegahan
dan pengelolaan penyakit kronis yang dilakukan di FKTP
antara lain promosi kesehatan secara langsung melalui
edukasi kesehatan, penyuluhan kesehatan, hingga
olahraga bersama. Promosi kesehatan juga dilakukan
secara tidak langsung melalui media cetak, media
elektronik, dan platform digital seperti aplikasi Mobile
JKN serta website BPJS Kesehatan.
Selanjutnya screening riwayat kesehatan (primary
prevention) melalui self assessment dengan mengisi
pertanyaan tentang riwayat kesehatan peserta dan
keluarga serta pola konsumsi makan melalui aplikasi
Mobile JKN, website BPJS Kesehatan dan chat assistance
BPJS Kesehatan (Chika). Screening riwayat kesehatan
juga dilakukan melalui anamnesa dan pemeriksaan fisik
oleh FKTP (pemeriksaan IMT dan lingkar perut). Tujuan
dari kegiatan tersebut untuk mengetahui risiko penyakit
diabetes melitus, hipertensi, ginjal kronik, dan jantung
koroner.
Berikutnya adalah penapisan atau skrining kesehatan
(secondary prevention), seperti screening diabetes
melitus melalui pemeriksaan GDP dan GDPP; screening
kanker serviks melalui pemeriksaan IVA, papsmear dan
krioterapi sebagai tindak lanjut IVA positif; serta screening
kanker payudara melalui pemeriksaan payudara secara
klinis (Sadanis).
Program selanjutnya yang dilakukan di FKTP adalah
Prolanis (tertiary prevention) yang fokus pada penyakit
diabetes melitus tipe 2 dan hipertensi. Kemudian
Program Rujuk Balik atau PRB (tertiary prevention), yaitu
pelayanan obat kronis di FKTP.

Prolanis dan PRB di Masa Pandemi
Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan
Primer BPJS Kesehatan Ari Dwi Aryani menyampaikan,
selama masa pandemi Covid-19, BPJS Kesehatan tetap
mengoptimalkan pelaksanaan Prolanis dan PRB.
Prolanis sendiri merupakan sistem pelayanan kesehatan
dengan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara
terintegrasi yang melibatkan peserta, fasilitas kesehatan
dan BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan
kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan yang menderita
penyakit kronis untuk mencapai kualitas hidup yang
optimal dengan biaya pelayanan kesehatan yang efektif
dan efisien.
Sasaran dari program ini adalah seluruh peserta JKNKIS penyandang penyakit kronis yaitu diabetes melitus
tipe 2 dan hipertensi. Diharapkan melalui program
ini, penyandang penyakit kronis bisa mengelola
kesehatannya dengan baik, serta kualitas hidup peserta
tersebut tetap optimal, meskipun sedang menderita
penyakit diabetes melitus ataupun hipertensi.

“Pemantauan peserta Prolanis ini sangat penting
dilakukan, mengingat penderita diabetes melitus dan
juga hipertensi merupakan kelompok dengan faktor
risiko tinggi yang dapat memperburuk kasus Covid-19,
sehingga harus terus dimonitor,” terang Ari Dwi.
Guna mengantisipasi penyebaran Covid-19 yang
belum bisa diprediksi kapan akan berakhir, Ari Dwi
menyampaikan bahwa sejak Covid-19 ditetapkan
sebagai pandemi BPJS Kesehatan telah memberlakukan
beberapa kebijakan khusus terkait pelaksanaan Prolanis.
Sebelum pandemi, aktivitas klub Prolanis di FKTP
banyak dilakukan secara tatap muka, seperti konsultasi
medis atau edukasi hidup sehat, home visit ke rumah
pasien, senam bersama, hingga reminder lewat SMS
atau WhatsApp dalam pengobatan atau berkunjung ke
Puskesmas/klinik untuk pemeriksaan gula darah dan
tekanan darah rutin.
Namun pada masa pandemi Covid-19 ini, berbagai
penyesuaian dilakukan dengan memprioritaskan
pelayanan kontak tidak langsung atau secara daring.
Antara lain melalui aplikasi Mobile JKN, melalui telepon,
berbagai platform pesan singkat seperti WhatsApp dan
Telegram, serta melalui media telekonsultasi lainnya atau
aplikasi yang sudah disediakan BPJS Kesehatan. Dalam
pelayanan kontak tidak langsung ini, dokter di FKTP
akan memberikan konsultasi sesuai keluhan peserta dan
memberikan rekomendasi sesuai kebutuhan peserta.
“Kontak antara dokter dan pasien secara daring ini juga
dicatat sebagai angka kontak yang diperhitungkan
sebagai penilaian kinerja FKTP,” terang Ari Dwi.
Untuk aktivitas klub seperti edukasi gaya hidup sehat
dan senam Prolanis, kegiatan tersebut di masa pandemi
ini juga tetap bisa dilakukan bersama-sama dengan
memanfaatkan aplikasi telekonferensi. Kemudian di
beberapa FKTP juga berinovasi dengan memberikan
video senam yang bisa dipraktikkan peserta Prolanis dari
rumah masing-masing.
Ari Dwi Aryani menambahkan, di beberapa daerah
dengan kasus aktif Covid-19 yang rendah atau terkendali,
aktivitas Prolanis sudah mulai dilakukan secara tatap
muka dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.
Untuk pemeriksaan gula darah dan tekanan darah rutin,
kegiatan tersebut juga bisa dilakukan secara langsung,
tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara
ketat.
Selanjutnya untuk Program Rujuk Balik (PRB), BPJS
Kesehatan di masa pandemi Covid-19 ini juga menerapkan
kebijakan khusus terkait iterasi obat. Pelayanan ini
diberikan untuk pasien penderita penyakit kronis seperti
diabetes melitus tipe 2 dan hipertensi dengan kondisi
stabil dan masih memerlukan pengobatan atau asuhan
keperawatan jangka panjang yang dilaksanakan di FKTP
atas rekomendasi atau rujukan dari Dokter Spesialis/Sub
Spesialis yang merawat.
Ketentuan khususnya, Dokter FKTP meresepkan obat
PRB untuk kebutuhan 30 hari. Selanjutnya Dokter FKTP
INFO BPJS KESEHATAN//EDISI 100
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dapat memberikan tanda “iter” (iteratie) pada resep yang
berlaku untuk paling banyak 2 (dua) kali iterasi. Peserta
mengambil obat iter ke-1 atau ke-2 sesuai dengan resep
sebelumnya pada Apotek PRB tanpa harus melakukan
kontak langsung dengan dokter FKTP kecuali ada terdapat
keluhan, atau menggunakan mekanisme pengiriman
obat yang dapat dikoordinasikan antara FKTP, Apotek,
dan peserta. Namun demikian, pengambilan obat
tersebut juga tetap harus memperhatikan eligibilitas
peserta, khususnya bagi peserta Pekerja Bukan Penerima
Upah (PBPU) atau Bukan Pekerja (BP).
Terkait kebijakan ini, FKTP dan Apotek PRB harus
mengumumkan dan menyampaikan informasi kepada
peserta dan Kantor Cabang BPJS Kesehatan tentang jam
pelayanan (kontak langsung dan kontak tidak langsung),
serta nomor kontak dokter dan apoteker. FKTP dan
Apotek PRB juga berkoordinasi dalam pemenuhan
kelengkapan administrasi untuk penagihan klaim obat
PRB.

Pelayanan Tetap Optimal
Dr. Akhmadi, Pemilik salah satu klinik pratama
mitra BPJS Kesehatan yang menjalankan Program
Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) dan Program
Rujuk Balik (PRB) yakni Klinik Simpang Jawo di kawasan
Tanjung Pinang, Kota Jambi, menyampaikan bahwa
dengan adanya pandemi Covid-19 memang memberi
tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program
tersebut. Meskipun demikian, Klinik Simpang Jawo
tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang
optimal kepada peserta JKN-KIS yang terdaftar sebagai
peserta Prolanis maupun PRB.

8
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Beberapa kegiatan yang dilakukan seperti menggunakan
aplikasi telekonferensi untuk menyampaikan edukasi
gaya hidup sehat. Edukasi tersebut juga disampaikan
melalui grup WhatsApp peserta klub Prolanis. Di Klinik
Simpang Jawo, total peserta JKN-KIS sebanyak 10.980.
Dari jumlah tersebut, 192 peserta terdaftar sebagai
peserta Prolanis, dan 448 peserta merupakan peserta
Prolanis PRB.
“Edukasi gaya hidup sehat ini selalu kita berikan lewat
grup WhatsApp. Misalnya pola makannya harus seperti
apa, jam tidurnya bagaimana, dan juga kita ajari cara
minum obat. Misalnya untuk yang hipertensi, kalau
malamnya dia lupa minum obat, besok paginya ketika
ingat harus langsung diminum, dan malam berikutnya
tetap minum lagi. Kedisiplinan minum obat ini penting
sekali untuk peserta Prolanis, makanya harus terus
diingatkan. Kemudian untuk peserta yang punya keluhan
khusus, kita juga berikan pemantauan dan panduan klinis
secara personal lewat telepon atau WhatsApp,” kata dr.
Akhmadi.
Untuk kegiatan senam Prolanis, sejak akhir Februari 2021
juga sudah kembali dijalankan setelah hampir satu tahun
diliburkan karena pandemi. Pelaksanaannya dilakukan di
ruang terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan
secara ketat. Pemeriksaan gula darah dan tekanan darah
rutin juga dilakukan secara langsung dengan tetap
memperhatikan protokol kesehatan.
“Untuk peserta yang tidak sempat atau masih khawatir
datang ke klinik karena memang punya penyakit
komorbid, kalau ada alat pemeriksaan gula darah
dan tekanan darah di rumah, kita minta dilakukan

FOKUS
pemeriksaan sendiri dan hasilnya dilaporkan ke kita. Ini
penting supaya gula darah dan tekanan darahnya bisa
tetap terkontrol. Kalau ada keluhan juga bisa cepat
tertangani,” kata dr. Akhmadi.

Dukungan Apoteker
Dalam program pencegahan dan pengelolaan penyakit
kronis untuk peserta PRB, apotek dan apoteker juga
memiliki peran yang besar, apalagi di dalam implementasi
PRB berbasis Medication Therapy Management (MTM).
Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
(IAI), Nurul Falah Eddy Pariang menyampaikan, sesuai
dengan standar pelayanan kefarmasian di dalam
pelayanan kefarmasian, baik di apotek, rumah sakit,
maupun juga di Puskesmas atau klinik, ada dua tugas
apoteker. Pertama, melakukan pengelolaan sediaan
farmasi sesuai kebutuhan tenaga medis dan pasienpasiennya. Kemudian yang kedua pelayanan farmasi
klinik.
“Pelayanan farmasi klinik inilah yang harus ditingkatkan,
termasuk melalui MTM ini, sehingga tidak hanya
pemberian informasi obat-obatan kepada pasien setelah
obatnya diresepkan oleh dokter. Lebih dari itu adalah
pemantauan individualnya atau pasien, kolaborasi antara
apoteker dengan dokternya. Dengan demikian, pasien
menjadi terpantau secara kolaboratif, dokternya memiliki
medical record, kemudian apotekernya memiliki patient
medication record, sehingga efektifitas pelayanan

kepada pasien penyakit kronis menjadi semakin baik,”
kata Nurul Falah.
Di masa pandemi, para apoteker juga memanfaatkan
berbagai platform online dalam memberikan pelayanan
farmasi klinik. Dengan cara ini, harapannya kondisi
pasien penyakit kronis bisa tetap terkontrol, meskipun
sedang dalam masa pandemi.
Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan
Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan
juga memberikan usulan terkait program pengelolaan
penyakit kronis atau Prolanis. Agar pelaksanaannya lebih
optimal, menurutnya perlu sinergi dan kolaborasi dengan
program penyakit kronis lain yang dilakukan Kementerian
Kesehatan, misalnya Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu).
Apalagi Prolanis dan Posbindu didirikan dengan agenda
yang sama.
“Selayaknya kedua tim duduk bersama mulai dari
labeling social promotion, isi program, model fokus
pemberdayaan, model pembiayaan, ukuran kinerja FKTP,
dan sebagainya,” kata Ede Surya.
BPJS Kesehatan menurutnya juga perlu membuat
terobosan program, misalnya dengan membangun
“Kampung/RW Sehat” bekerja sama dengan organisasi
profesi seperti IAKMI agar semua upaya kesehatan
dapat terlaksana dengan baik, penyakit menular dapat
tercegah, dan juga peserta Prolanis dapat terkendali.
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Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Nurul Falah Eddy Pariang

Dalam program pencegahan dan pengelolaan penyakit kronis untuk peserta Program Rujuk Balik (PRB),
apotek dan apoteker memiliki peran yang besar, apalagi di dalam implementasi PRB berbasis Medication
Therapy Management (MTM). Tidak sekedar menyediakan obat untuk program rujuk balik, tetapi juga
memberikan informasi terkait obat-obatan yang diresepkan dokter, serta melakukan pemantauan peserta
PRB melalui kolaborasi dengan dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

D

i Indonesia, organisasi profesi resmi yang
menaungi seluruh apoteker yakni Ikatan
Apoteker Indonesia (IAI). Saat ini IAI
beranggotakan sekitar 100 ribu apoteker
yang tersebar di seluruh Indonesia. Lantas, seperti apa
komitmen IAI dalam mendukung Program Rujuk Balik?
Berikut petikan wawancara tim Info BPJS Kesehatan
dengan Ketua Umum Pengurus Pusat IAI, Nurul Falah
Eddy Pariang.

Bagaimana IAI melihat keberadaan Program JKN-KIS
dalam sistem kesehatan di Indonesia?
Bagi kami, program ini penting sekali.
Apalagi
berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, negara
memang
diamanatkan
untuk
menyejahterakan
masyarakatnya, salah satunya melalui kesehatan.
Undang-undang yang lain juga mengamanatkan hal itu.
Karenanya, program ini harus didukung oleh seluruh
masyarakat Indonesia dalam rangka mengoptimalkan
derajat kesehatan masyarakat.

10
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Seperti apa peran IAI atau apoteker dalam Program
JKN-KIS?
Kalau apoteker, kita memang berdasarkan UndangUndang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, di pasal
108 yang bunyinya praktik kefarmasiaan yang meliputi
pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan
farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan
pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter,
pelayanan informasi obat serta pengembangan obat,
bahan obat dan obat tradisional, itu harus dilakukan
oleh tenaga kefarmasian, dalam hal ini apoteker.
Untuk itu, para apoteker Indonesia di bawah IAI terus
meningkatkan kompetensinya melalui berbagai kegiatan
agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada
masyarakat atau peserta JKN-KIS.

Apa saja upaya yang dilakukan untuk meningkatkan
kompetensi para apoteker?

BINCANG
Yang pertama melalui pendidikan
berkelanjutan. Kedua, IAI juga
memiliki
program
advanced
pharmacist, di mana kita ingin
bekerja
sama
dengan
dunia
pendidikan membuka program
studi untuk spesialis apoteker.
Alhamdulilah pada kepengurusan
IAI yang sekarang, kita baru saja
mengukuhkan pada November 2020
lalu spesialis apoteker farmasi nuklir.
Insha Allah tahun ini akan dibuka
program studinya di Universitas
Padjajaran. Itu salah satu bentuk
pengembangan
kompetensi
apoteker seperti halnya tenaga
kesehatan yang lain.
Selain melalui pendidikan, kita juga
bekerja sama dengan International
Pharmaceutical Federation (FIP)
yang merupakan federasinya ikatan
apoteker seluruh dunia, anggotanya
lebih dari 150 negara. Jadi kita
berkolaborasi
untuk
membuat
program advanced pharmacist di
mana peningkatan kompetensinya
dilakukan oleh IAI. Jadi ke depan
akan ada apoteker yang menempuh
jalur
peningkatan
kompetensi
melalui pendidikan spesialis, ada
juga yang menempuh jalan melalui
organisasi dalam bentuk pendidikan
berkelanjutan dan juga istilahnya
itu
sertifikasi-sertifikasi
yang
dilakukan IAI terhadap penambahan
kompetensi para anggotanya.

Bagaimana
dengan
peran
apoteker
dalam
mendukung
Program Rujuk Balik?
Apoteker juga punya peran besar
dalam PRB, khususnya dalam
implementasi
PRB
berbasis
Medication Therapy Management
(MTM). Sesuai dengan standar
pelayanan kefarmasian di dalam
pelayanan kefarmasian, baik di
apotek, rumah sakit, maupun juga
di Puskesmas atau klinik kesehatan,
apoteker itu tugasnya ada dua.
Pertama, melakukan pengelolaan
sediaan farmasi sesuai kebutuhan
tenaga medis dan pasien-pasiennya,
kemudian yang kedua pelayanan
farmasi klinik.
Pelayanan farmasi klinik inilah
yang harus ditingkatkan, termasuk
melalui MTM ini, sehingga tidak
hanya pemberian informasi obatobatan kepada pasien setelah
obatnya diresepkan oleh dokter.
Lebih dari itu adalah pemantauan

individualnya atau pasien, kolaborasi
antara apoteker dengan dokternya.
Dengan demikian, pasien menjadi
terpantau
secara
kolaboratif,
dokternya memiliki medical record,
kemudian apotekernya memiliki
patient medication record, sehingga
efektifitas pelayanan kepada pasien
penyakit kronis menjadi semakin
baik.
Di program sebelum PRB, mestinya
juga ada program-program promotif
dan preventif seperti yang apotekerapoteker
sekarang
lakukan,
salah satunya kegiatan sosialisasi
Dagusibu yang merupakan prinsip
yang harus diterapkan semua orang
ketika membeli, menggunakan,
menyimpan,
serta
membuang
obat. Dagusibu itu singaktannya
Dapatkan, Gunakan, Simpan, dan
Buang. Kegiatan sosialisasi ini
dilakukan apoteker-apoteker kepada
masyarakat di seluruh Indonesia,
baik dalam bentuk penyuluhan atau
menggunakan media daring.
Kembali
ke
PRB,
khususnya
pelaksanaan di masa pandemi,
pemerintah kan sudah membuka
regulasi untuk telemedicine. BPJS
Kesehatan
dan
mitra-mitranya
juga jangan ketinggalan untuk
menggunakan platform digital,
terutama di masa pandemi. Baik
apotekernya maupun dokternya,
kalau ada peserta PRB yang jadwal
kontrol,
sebaiknya
difasilitasi
dengan digital platform, kecuali
untuk pasien kronis yang gejalanya
berat. Kemudian dokternya bisa
meresepkan apakah obatnya tetap
sama atau tidak melalui resep
elektronik yang juga embedded
pada fasilitas digital health. Nanti
apoteknya juga terhubung di situ
dan apotekernya juga sama, bisa
memberikan informasi obat melalui
platform digital yang dimiliki.
Selama ini, apoteker kalau sudah
mengirim obatnya melalui delivery
system
yang
ada,
kemudian
apotekernya memberikan pelayanan
informasi melalui telepon atau
WhatsApp.
Dengan
cara
ini,
harapannya kondisi pasien penyakit
kronis
bisa
tetap
terkontrol,
meskipun sedang dalam masa
pandemi. Intinya pelayanan yang
diberikan tetap optimal, baik oleh
tenaga medis maupun tenaga
kefarmasian atau apoteker.

Ketua Umum Pengurus Pusat
Ikatan Apoteker Indonesia (IAI),

Nurul Falah Eddy
Pariang

Saat ini anggota IAI yang praktik
ada sekitar 100.000, ini cukup
untuk berkolaborasi bersama-sama
dengan tenaga medis. Dengan
MTM dan kolaborasi antara dokter
dengan apoteker inilah, pelayanan
BPJS Kesehatan akan lebih efektif,
baik untuk pasien penyakit kronis
maupun pasien yang lain.

Apa yang diharapkan dari kerja
sama IAI dari BPJS Kesehatan?
Harapan kita antara IAI dengan BPJS
Kesehatan dapat terus melakukan
continuous
improvement
atau
perbaikan terus-menerus. Apa yang
sudah kami lakukan diharapkan bisa
terus dievaluasi oleh BPJS Kesehatan,
sehingga
kita
mendapatkan
feedback. Kami pun memberikan
feedback kepada BPJS Kesehatan.
Dulu isu yang terjadi adalah piutang
BPJS Kesehatan yang lama. Tapi
sekarang ini Insha Allah sudah
jauh berkurang. Dulu isunya juga
verifikator terlalu lama, tetapi
sekarang sudah mulai dilakukan
improvement oleh BPJS Kesehatan.
Saya mendengar dari beberapa
teman, sekarang ini sudah ada
perbaikan.
Tinggal
sekarang
bagaimana MTM-nya itu kita
jalankan dengan baik, kolaborasi
antara apoteker dengan dokter
melakukan program Medication
Therapy Management.
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BENEFIT

Ketahui Alat Bantu Kesehatan
yang Dijamin oleh JKN

D

alam penyelenggaraan Program Jaminan
Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKNKIS), BPJS Kesehatan tidak hanya memberikan
jaminan untuk pelayanan kesehatan terhadap
suatu penyakit tertentu namun juga menjaminkan
pelayanan alat kesehatan bagi pesertanya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28
Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan Nasional, terdapat tujuh jenis alat
bantu kesehatan yang dijamin oleh Program JKN.

Program JKN-KIS menjamin penggunaan beberapa
jenis alat kesehatan sebagai bagian pelayanan lanjut
bagi pasien. Setiap peserta program Jaminan Kesehatan
Nasional berhak mendapatkan layanan untuk beberapa
alat bantu kesehatan sesuai dengan indikasi medis
pasien.

Alat bantu kesehatan kacamata diberikan kepada peserta
BPJS Kesehatan dengan gangguan penglihatan sesuai
hasil pemeriksaan dokter di FKTP (apabila diperlukan
pemeriksaan spesialistik atau memenuhi kriteria rujukan,
maka dapat dirujuk Ke Fasilitas Kesehatan Rujukan
Tingkat Lanjut), dengan membawa resep kacamata dari
dokter FKTP ke optik yang bekerja sama dengan BPJS
Kesehatan.

Alat
kesehatan
sebagaimana
dimaksud
dapat
dipergunakan di dalam tubuh melalui prosedur operasi
maupun dipergunakan di luar tubuh. Alat kesehatan
yang dipergunakan di luar tubuh merupakan manfaat
tambahan (suplemen) dengan pembatasan/limitasi baik
jenis maupun harganya.
Alat-alat kesehatan ini termasuk instrumen beserta
komponen-komponennya, serta jenis implan yang
tidak mengandung obat. Jenis alat kesehatan
tersebut digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,
menyembuhkan dan meringankan penyakit, alat untuk
perawatan orang sakit, memulihkan kesehatan, serta
memperbaiki fungsi organ tubuh.

12
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Kacamata

Ukuran minimal kacamata yang dijamin adalah 0,5
Dioptri untuk lensa spheris (plus atau minus) dan 0,25
Dioptri untuk lensa silindris. Peserta JKN dapat menerima
penjaminan layanan kacamata sebanyak maksimal satu
kali dalam jangka waktu dua tahun.
Plafon atau batas maksimal dari jaminan pembiayaan
kacamata berebda-beda setiap kelas peserta, yaitu untuk
peserta kelas III maksimal Rp150.000, peserta kelas
II maksimal Rp200.000, dan peserta kelas I maksimal
Rp300.000.

BENEFIT
Alat Bantu Dengar

Jaket Penyangga Tulang (Corset)

Alat bantu dengar atau hearing aid dapat diberikan
kepada peserta Program JKN-KIS dengan gangguan
pendengaran sesuai dengan indikasi medis dari
pemeriksaan dan penanganan di fasilitas kesehatan
rujukan. Penjaminan pelayanan alat bantu dengar
diberikan atas rekomendasi dari dokter spesialis THT dan
dapat diberikan maksimal satu kali dalam lima tahun per
telinga sesuai dengan surat edaran Menteri Kesehatan RI
nomor HK/MENKES/31/2014. Plafon jaminan pembiayaan
alat bantu dengar maksimal sebesar Rp1.000.000.

Jaket atau corset penyangga tulang diberikan pada
pasien yang mengalami kelainan atau gangguan tulang
sesuai dengan indikasi medis. Jaket penyangga tulang
dapat diberikan maksimal satu kali dalam dua tahun.
Jaminan pembiayaan untuk korset tulang belakang
maksimal sebesar Rp350.000.

Prothesa Alat Gerak (Kaki dan/atau Tangan
Tiruan)
Kaki atau tangan tiruan diberikan kepada peserta
JKN-KIS atas dasar rekomendasi dari dokter spesialis
orthopedi sesuai dengan indikasi medis yang dialami
pasien. Apabila indikasi medis yang dialami oleh peserta
JKN membutuhkan alat bantu pada kedua kaki, maka
keduanya dapat dijamin. Prothesa alat gerak atau kaki
dan tangan tiruan diberikan cepat lima tahun sekali untuk
bagian tubuh yang sama. Penjaminan pembiayaan untuk
tangan atau kaki tiruan maksimal sebesar Rp2.500.000.

Kruk Penyangga Tubuh

Prothesa Gigi/Gigi Palsu
Gigi palsu bisa diberikan pada peserta JKN-KIS yang
kehilangan gigi sesuai dengan indikasi medis dan
diberikan atas rekomendasi dari dokter gigi. Pelayanan
gigi palsu bisa didapatkan di fasilitas kesehatan tingkat
pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Jaminan
pelayanan gigi palsu dapat diberikan paling cepat dua
tahun sekali untuk gigi yang sama. Jaminan pembiayaan
prothesa gigi secara utuh maksimal Rp1.000.000 dengan
masing-masing rahang atas dan bawah Rp500.000.
Dengan rincian per rahang adalah 1 – 8 gigi sebesar
Rp250.000, dan 9 – 16 gigi sebesar Rp500.000.

Alat bantu gerak berupa kruk penyangga tubuh diberikan
kepada peserta program JKN-KIS atas dasar indikasi
medis dan rekomendasi dari dokter spesialis orthopedi
atau bedah tulang. Kruk penyangga tubuh diberikan
paling cepat lima tahun sekali untuk bagian tubuh
yang sama. Penjaminan pembiayaan untuk alat bantu
kesehatan kruk penyangga tubuh sebesar Rp350.000.

Bagaimana Cara Mendapatkannya?
Peserta program JKN-KIS bisa mendapatkan alat bantu
kesehatan tersebut sesuai dengan indikasi medis yang
dialami oleh pasien. Alat bantu kesehatan tersebut
disediakan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan diberikan
pada peserta.
Peserta tidak menagihkan secara langsung alat bantu
kesehatan yang dijamin oleh JKN kepada BPJS Kesehatan,
melainkan fasilitas kesehatan yang menyediakannya dan
diberikan pada peserta. Selanjutnya fasilitas kesehatan
yang mengajukan klaim atau penggantian biaya kepada
BPJS Kesehatan atas jaminan alat bantu kesehatan yang
diberikan.

Penyangga Leher/Collar Neck
Alat bantu kesehatan penyangga leher diberikan pada
peserta JKN-KIS sebagai penyangga kepala dan leher
karena trauma pada leher dan kepala ataupun fraktur
pada tulang cervix/tulang leher sesuai dengan indikasi
medis. Penyangga leher dapat diberikan maksimal satu
kali dalam dua tahun. Pembiayaan penyangga leher
paling besar adalah Rp150.000.

Alur untuk mendapatkan alat bantu kesehatan tersebut
melalui pelayanan kesehatan secara berjenjang, yaitu
dimulai dari pemeriksaan kesehatan di FKTP, yaitu klinik,
Puskesmas, dokter/dokter gigi, atau RS Tipe D Pratama.
Selanjutnya apabila FKTP tidak memiliki pelayanan
kesehatan spesialis tertentu, FKTP merujuk peserta ke
FKRTL yang memiliki layanan dokter spesialis, yaitu
Klinik Utama, RS Umum, atau RS Khusus (swasta atau
pemerintah).
Pelayanan alat kesehatan dapat diberikan pada pelayanan
kesehatan rawat jalan dan/atau rawat inap baik di Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama maupun Fasilitas Kesehatan
Rujukan Tingkat Lanjutan berdasarkan rekomendasi dari
Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP).
INFO BPJS KESEHATAN//EDISI 100
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ebagai bentuk perlindungan kesehatan bagi
setiap warga negara Indonesia, setiap bayi yang
baru lahir dari orang tua yang menjadi peserta
program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu
Indonesia Sehat (JKN-KIS) secara otomatis juga menjadi
peserta. Namun ada beberapa persyaratan yang harus
dilakukan agar bayi tersebut menjadi peserta JKN-KIS
saat baru pertama dilahirkan.
Jika sebelumnya pendaftaran bayi harus dilakukan
sebelum bayi terlahir atau sejak di dalam kandungan,
kini melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun
2018 ketentuan tersebut diubah. Berdasarkan Perpres
tersebut, bayi yang baru lahir dari Peserta JKN-KIS wajib
didaftarkan kepada BPJS Kesehatan paling lambat 28 hari
sejak dilahirkan. Pendaftaran bayi baru lahir dikenakan
kewajiban membayar iuran sejak bayi dilahirkan dan
status bayi akan aktif setelah dilakukan pembayaran
tanpa memerlukan waktu tunggu selama 14 hari.
Status kepesertaan bayi tersebut langsung aktif asalkan
kepesertaan JKN-KIS orang tua juga dalam kondisi aktif.
Sementara untuk bayi yang dilahirkan dari orang tua
yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS, maka
diberlakukan ketentuan pendaftaran peserta Pekerja
Bukan Penerima Upah (PBPU) pada umumnya, yaitu
proses verifikasi pendaftarannya memerlukan 14 hari
kalender, dan setelah melewati rentang waktu itu
iurannya baru dapat dibayarkan. Oleh karena itu penting
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agar orang tua terdaftar sebagai peserta JKN-KIS lebih
dahulu supaya bayi yang baru lahir nantinya langsung
dapat didaftarkan dan dibayarkan iurannya sehingga
mendapatkan perlindungan kesehatan dari program
JKN-KIS.
Selanjutnya bayi baru lahir yang berusia lebih dari tiga
bulan wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan
(NIK) yang terdaftar pada Dukcapil. Apabila orang
tua terlambat mendaftarkan kepesertaan bayi lebih
dari 28 hari sejak lahir, berakibat tidak mendapatkan
jaminan pelayanan kesehatan, dikenakan sanksi denda
pelayanan, dan berkewajiban membayarkan iuran sejak
bayi dilahirkan.
Terdapat beberapa perbedaan syarat dan tata cara
pendaftaran untuk bayi baru lahir sesuai segmentasi
kepesertaan JKN-KIS baik Peserta Penerima Bantuan
Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), PBPU/BP Pemerintah
Daerah, Pekerja Penerima Upah (PPU), dan Pekerja Bukan
Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU dan BP).
1. Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan (PBI-JK), PBPU/BP Pemerintah Daerah
Bayi baru lahir dari orang tua peserta Penerima Bantuan
Iuran Jaminan Kesehatan atau PBI-JK yang iurannya
dibayarkan Pemerintah Pusat atau APBN dapat langsung
didaftarkan oleh Keluarga Peserta dengan status

PELANGGAN
kepesertaan langsung aktif. Bayi baru lahir yang dapat
didaftarkan adalah bayi yang lahir pada tahun berjalan
atau satu tahun sebelumnya.
Sedangkan bagi bayi yang orang tuanya terdaftar
sebagai peserta PBPU/BP Pemerintah Daerah yang
iurannya dibayarkan Pemerintah Daerah atau APBD,
mengacu kepada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara
BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah dan
dilakukan melalui Dinas Kesehatan, Dinas Sosial ataupun
Instansi yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota terkait data masyarakat miskin/tidak
mampu di wilayah tersebut.
Syarat dan Cara Pendaftaran Bayi Baru Lahir:
1. Kartu JKN-KIS Ibu Kandung asli
2. Surat keterangan lahir dari Dokter atau Bidan
Puskesmas/Klinik/ Rumah Sakit asli atau fotocopy.
3. Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga orang tua
asli atau fotocopy.
2. Peserta PPU
Bayi baru lahir anak pertama sampai dengan ketiga
dapat didaftarkan pada saat
bayi dilahirkan dan
kepesertaannya langsung aktif selama status kepesertaan
orang tuanya dalam kondisi aktif. Pendaftaran dapat
dilakukan secara kolektif melalui instansi atau badan
usaha tempat orang tua bekerja. Sedangkan Untuk bayi
anak keempat dan seterusnya dapat didaftarkan sebagai
keluarga tambahan PPU dengan iuran 1%.
Syarat dan Cara Pendaftaran Bayi Baru Lahir anak
pertama sampai dengan ketiga:
1. Kartu JKN-KIS Ibu Kandung asli.
2. Surat keterangan lahir dari Dokter atau Bidan
Puskesmas/Klinik/ Rumah Sakit asli atau fotocopy.
3. Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga orang tua
asli atau fotocopy.
4. Bayi baru lahir yang berusia lebih dari 3 (tiga)
bulan wajib memiliki NIK yang terdaftar pada
Dukcapil.

3. Peserta PBPU dan BP
Bayi baru lahir dari Ibu Peserta JKN-KIS dari segmen
PBPU dan BP wajib didaftarkan dan dibayarkan iurannya
paling lambat 28 hari sejak bayi dilahirkan, yang
dibuktikan dengan surat keterangan lahir dari Rumah
Sakit/bidan atau akta kelahiran.
Syarat dan Cara Pendaftaran:
1. Kartu JKN-KIS Ibu Kandung asli.
2. Surat keterangan lahir dari Dokter atau Bidan
Puskesmas/Klinik/ Rumah Sakit asli atau fotocopy.
3. Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga orang tua
asli atau fotocopy.
Melakukan perubahan data bayi selambat- lambatnya 3
(tiga) bulan setelah kelahiran yang meliputi NIK, nama,
tanggal lahir, jenis kelamin, dan data lain yang diperlukan.
Jika peserta belum melakukan pembayaran iuran melalui
autodebet tabungan perlu dilengkapi dengan:
Fotocopy buku rekening tabungan BNI/BRI/Mandiri/
BNI/BTN/BCA/Bank Jateng atau Bank Panin, dapat
menggunakan rekening tabungan Kepala Keluarga/
Anggota Keluarga dalam Kartu Keluarga/Penanggung
Formulir autodebet pembayaran iuran BPJS Kesehatan
bermaterai Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).
KANAL LAYANAN PENDAFTARAN BAYI BARU LAHIR
1) PANDAWA (Pelayanan Administrasi Melalui
WhatsApp)
Layanan PANDAWA ini beroperasi setiap hari kerja
(Senin sampai dengan Jumat kecuali tanggal merah/
hari libur nasional) pada jam operasional pukul
08.00-15.00 waktu setempat. Nomor WhatsApp
setiap Kantor Cabang BPJS berbeda-beda setiap
daerahnya. Untuk mengetahui informasi lebih
lanjut mengenai PANDAWA Kantor Cabang BPJS
Kesehatan untuk wilayah kabupaten/kota peserta,
peserta bisa melihatnya melalui Layanan CHIKA
melalui Whatsapp ke nomor 08118750400, Facebook
Messenger BPJS Kesehatan, atau melalui Telegram
BPJS Kesehatan (@BPJSKes_bot).
2) Mobile Customer Service (MCS)
Peserta mengunjungi Mobile Customer Service
(MCS) pada hari dan jam yang telah ditentukan,
melengkapi persyaratan yang dibutuhkan, mengisi
Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dan menunggu
antrean untuk mendapatkan pelayanan.
3) Mal Pelayanan Publik
Peserta mengunjungi Mal Pelayanan Publik,
melengkapi persyaratan yang dibutuhkan, mengisi
Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dan menunggu
antrean untuk mendapatkan pelayanan.
4) Kantor Cabang dan Kantor Kabupaten/ Kota
Peserta mengunjungi Kantor Cabang atau Kantor
Kabupaten/Kota, mengambil nomor antrean
pelayanan perubahan data, melengkapi persyaratan
dan mengisi data yang diperlukan dan menunggu
antrean untuk mendapatkan pelayanan.
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TESTIMONI

Kendalikan Penyakit Kronis

P

Bersama Prolanis

enyakit tidak menular (PTM) masih menjadi
pekerjaan rumah dalam kesehatan masyarakat
Indonesia karena jumlah pasiennya yang begitu
banyak di Tanah Air. Berdasarkan data Riset
Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 yang dilakukan
oleh Kementerian Kesehatan, prevalensi penyakit tidak
menular terus meningkat di Indonesia.
Dibandingkan dengan data Riskesdas tahun 2013,
prevalensi kanker naik dari 1,4 permil menjadi 1,8 permil
di tahun 2018. Prevalensi stroke naik dari 7 permil menjadi
10,9 permil, dan penyakit ginjal kronik naik dari 2 permil
menjadi 3,8 permil. Berdasarkan pemeriksaan gula darah,
diabetes melitus naik dari 6,9 persen menjadi 8,5 persen,
dan hasil pengukuran tekanan darah mencatat hipertensi
naik dari 25,8 persen menjadi 34,1 persen.
Khusus untuk penyakit hipertensi atau tekanan darah
tinggi dan diabetes melitus menjadi perhatian serius
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oleh pemerintah karena dua penyakit tersebut dapat
menimbulkan komplikasi penyakit lain yang lebih
berbahaya apabila tidak dikelola dengan baik.
Pada fase awal, penyakit hipertensi dan diabetes melitus
memang tidak menimbulkan gejala pada penderitanya
sehingga masyarakat cenderung abai terhadap penyakit
tersebut. Namun apabila seseorang sudah menyandang
hipertensi atau diabetes melitus secara menahun atau
biasa disebut kronis dan tidak dikelola dengan baik,
penyakit tersebut bisa menimbulkan penyakit lain seperti
penyakit jantung, stroke, gagal ginjal dan lainnya yang
dapat mengancam nyawa.
Namun sebaliknya apabila seseorang dengan hipertensi
atau diabetes melitus mengelola dan mengendalikan
penyakit tersebut dengan baik, orang itu akan bisa
memiliki kualitas hidup yang lebih baik seperti orang
normal.

TESTIMONI

BPJS Kesehatan memiliki Program Pengelolaan Penyakit
Kronis (Prolanis) yang bertujuan mendorong peserta
Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia
Sehat (JKN-KIS) yang menyandang penyakit kronis
seperti hipertensi dan diabetes melitus bisa mencapai
kualitas hidup optimal dan dapat mencegah timbulnya
komplikasi penyakit.
Prolanis menggunakan sistem pelayanan kesehatan
dan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara
terintegrasi. Kegiatan Prolanis meliputi konsultasi medis
atau edukasi kesehatan, Home Visit atau kunjungan
tenaga kesehatan ke rumah, reminder atau pengingat
kepada peserta Prolanis untuk melakukan kunjungan
kesehatan secara rutin, klub Prolanis, dan pemantauan
status kesehatan.
Kelompok peserta atau Klub Prolanis dibentuk
oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dengan
pengelompokan berdasarkan kondisi kesehatan peserta
di faskes tersebut dan berdasarkan kebutuhan edukasi
yang diperlukan oleh peserta.
Dalam penyusunan kepengurusan Klub Prolanis,
terdapat Duta Prolanis yang berasal dari peserta dan
bertindak sebagai motivator dalam kelompok dan
membantu fasilitas kesehatan melakukan proses edukasi
bagi anggota klub.
Puskesmas Kabila yang berada di Kabupaten Bone
Bolango, Provinsi Gorontalo, membentuk Klub Prolanis
bernama Gema Pagi Pas Bertauhid yang merupakan
singkatan dari Gerakan Masyarakat Pagi Patuh Prolanis
Bersama Atasi Hipertensi dan Diabetes Melitus. Kepala
Puskesmas Kabila Nurdin A Dila mengatakan Klub
Prolanis tersebut dibentuk untuk mengoptimalkan
pelayanan Posbindu penyakit tidak menular.
“Kenapa dinamakan Gema Pagi Pas Bertauhid, karena
kegiatannya dilakukan mulai dari jam 6 pagi sampai
dengan selesai,” kata Nurdin.
Nurdin menjelaskan kegiatan pagi untuk Klub Prolanis
tersebut dimulai dengan senam dan penyuluhan
kesehatan bagi anggota klub. Selanjutnya anggota
klub akan melakukan pemeriksaan kesehatan secara
berkala untuk mengetahui faktor risiko kesehatannya,
berkonsultasi dengan dokter atau dilakukan terapi, dan
diakhiri dengan mendapatkan obat untuk mengendalikan
penyakit kronis yang disandang oleh peserta.
Di samping itu juga, program penyuluhan kesehatan
dan kunjungan ke rumah yang biasa dilakukan pada
Prolanis tetap dilakukan oleh Puskesmas Kabila meski di
masa pandemi Covid-19. Puskesmas tetap memberikan
pelayanan Prolanis dengan penyesuaian waktu
pelayanan yang dibatasi untuk mencegah kerumunan,
jam berkunjung berjenjang, konsultasi kesehatan lewat
SMS WhatsApp, atau video call, jika peserta sakit bisa
mengambil obat diwakilkan, kontrol ke rumah sakit
rujukan dibuatkan dan kirim via WhatsApp, dan dilakukan

home visit ke rumah apabila peserta sakit.
Selain kegiatan rutin Klub Prolanis, Gema Pagi Pas
Bertauhid juga memiliki tiga kegiatan yang tidak
hanya menyasar kelompok masyarakat lansia, namun
juga peserta usia produktif dan remaja. Kegiatan yang
pertama yakni optimalisasi Posbindu untuk pelayanan
kesehatan usia produktif satu kali dalam setahun.
Selanjutnya ditunjang dengan pelaksanaan kegiatan
Serambi Remaja yaitu screening kesehatan bagi para
remaja. “Karena generasi muda saat ini ketika dengar
Posyandu, yang terpikir hanya balita dan orang-orang
tua, sehingga mereka tidak mau terlibat. Maka kita
kemas jadi Serambi Remaja, ini terintegrasi dengan
kegiatan penyuluhan narkotika kerja sama dengan BNN,
KUA untuk memberikan pendekatan religi remaja agar
tidak terjebak pada kegiatan negatif,” kata Nurdin.
Dan yang ketiga yaitu Optamiliasasi Pos Lansia sebagai
upaya edukasi kesehatan dan pengendalian faktor risiko
dan penyakit kronis yang diderita oleh peserta dari
kelompok masyarakat lansia.
Dengan melakukan kegiatan Klub Prolanis melalui Gema
Pagi Pas Bertauhid tersebut, Nurdin mengatakan terjadi
peningkatan anggota peserta Prolanis yang awalnya
berjumlah hanya 50 orang pada tahun 2018, menjadi
1.000 orang pada tahun 2020.
Peserta JKN-KIS asal Pengadegan Jakarta Selatan Rosniar
yang juga merupakan anggota Prolanis mengaku sangata
mendapatkan manfaat dari JKN dan juga Program
Pengelolaan Penyakit Kronis dari BPJS Kesehatan.
Rosniar menjelaskan bahwa dirinya memiliki riwayat
penyakit kronis yakni diabetes melitus yang terdeteksi
saat ia lanjut usia. Dengan riwayat penyakit tersebut
membuat Rosniar harus rutin melakukan kontrol dan
pengobatan pada fasilitas kesehatan. Rosniar yang
juga menjadi anggota Klub Prolanis dalam Program
Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) merasa terbantu
dengan kelompok yang mengingatkan dan mengedukasi
dalam pemeliharaan kesehatan supaya penyakit diabetes
melitus yang diidapnya agar tetap stabil.
“Setelah ada Prolanis dari BPJS Kesehatan, obat yang
didapatkan jadi bisa untuk persedian satu bulan. Selain
itu dari program Prolanis juga obat bisa diantarkan
langsung ke masing-masing pasien oleh petugas
apotek,” kata dia.
Rosniar mengungkapkan dirinya bersyukur masih bisa
merasakan nikmat sehat berkat pelayanan kesehatan dari
BPJS Kesehatan selama ini. Meskipun kondisi finansialnya
sudah lantaran sang suami yang sudah meninggal dunia,
Rosniar berpendirian teguh tidak mau menjadi beban
dan merepotkan anak-anaknya ketika sakit karena sudah
terbantu dengan adanya Program JKN-KIS.
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S

Gerakan Tabung Oksigen Gratis,
Bantu Sesama yang Membutuhkan

alah satu perilaku positif masyarakat yang muncul
di tengah pandemi Covid-19 adalah tumbuh
suburnya gerakan sosial kemanusiaan di banyak
tempat. Dalam situasi bencana inisiatif-inisiatif
warga untuk membantu sesamanya tak pernah mati.
Mulai dari aksi menyediakan makanan, minuman dan
multivitamin gratis, hingga layanan tabung oksigen
kepada yang membutuhkan.
Gerakan Layanan Tabung Oksigen untuk Kemanusiaan
diinisiasi oleh seorang dokter, dr Juanli. Gerakan ini
bermula dari suatu malam di Januari 2021, salah satu
kerabat dr Juanli menderita Covid-19 dan membutuhkan
oksigen. Tetapi tabung oksigen di masa pandemi
sekarang ini menjadi barang langka dan mahal harganya.
Dari kerabatnya yang membutuhkan tabung oksigen itu,
dr Juanli berpikir bahwa tentu di luar sana ada banyak
pasien yang membutuhkan tabung oksigen. Dr Juanli
dan isterinya yang juga seorang dokter gigi berinisiatif
untuk meminjamkan tiga tabung oksigen milik mereka
yang saat itu tidak terpakai.
Dr Juanli sendiri selama ini berpraktik di fasilitas
pelayanan kesehatan Susteran Puteri Kasih, Cilincing,
Jakarta Utara. Tetapi karena pandemi, tempat praktiknya
tutup sementara. Saat ini beliau aktif memberikan
layanan penanganan Covid 19 sebagai vaksinator dan
bahkan dikenal sebagai vaksinator tercepat yang mampu
menyuntikkan vaksin kepada 550 hingga 650 akseptor
dalam sehari.
Singkat cerita, dr Juanli meminta suster di klinik Susteran
Puteri Kasih untuk memanfaatkan 6 tabung oksigen yang
tidak terpakai untuk membantu pasien isoman Covid-19.
Inisiatif ini juga disebarluaskan kepada kenalan, kerabat,
dan saudaranya melalui WhatsApp grup. Gayung
bersambut, beberapa orang bersedia bergabung menjadi
tenaga relawan. Ada pula yang bersedia meminjamkan
tabung oksigen mereka. Dr Juanli mengambil tabungtabung tersebut lalu mengisinya dengan oksigen dan
dipasangi regulator. Tabung siap dipinjamkan kepada
pasien Covid-19 yang membutuhkan.
“Visi kami adalah menolong sesama yang membutuhkan.
Ini adalah gerakan kemanusiaan yang universal, kami
tidak melihat latar belakang (siapa yang kami bantu),”
ujar dr Juanli.
Awal dimulainya gerakan ini hanya ada 18 tabung
oksigen yang dipinjamkan dr Juanli melalui DRJ Academy
Care. Seiring berjalannya waktu makin banyak relawan
yang memberikan donasi. Hingga pertengahan Juli
2021 sudah lebih dari 200 tabung oksigen dipinjamkan.
Tabung pinjaman ini akan dikembalikan kepada donator
ketika kasus Covid-19 mereda.
“Relawan datang dari berbagai komunitas masyarakat,
ada yang alumni sekolah, gereja, tenaga kesehatan,
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komunitas motor, dan lain sebagainya. Kita bisa gerak
bersama sama,” ujar dr Juanli.
Dr Juanli menyebut sudah ada beberapa badan
amal yang telah menyampaikan kesediaannya untuk
menambah jumlah tabung oksigen yang dipinjamkan
kepada masyarakat. Adapun area peminjaman tabung
oksigen ini untuk sementara masih berpusat di Jakarta,
Tangerang, Bekasi, Bandung, Solo, dan akan diperluas ke
berbagai daerah lainnya.
Bila ingin meminjam tabung oksigen ini perlu mengisi
inform concern. Lama peminjaman 5-7 hari, dan saat
tabung dikembalikan sudah dalam kondisi penuh
kembali. Mengingat banyak orang yang membutuhkan,
tidak semua bisa meminjam tabung oksigen ini. Ada skala
prioritas yang ditetapkan oleh tim medis Gerakan Tabung
Oksigen berdasarkan kondisi kegawatdarurannya,
terutama patokannya saturasi oksigen. Tim medis akan
melakukan screening terlebih dahulu terhadap calon
penerima tabung oksigen. Apabila sudah disetujui tim
medis, maka peminjam mengambil tabung oksigen di
titik relawan terdekat.
“Kami berharap tabung oksigen gratis ini bisa membantu
pasien isoman Covid-19 saat mereka membutuhkan.
Misalnya ketika pasien isoman alami penurunan saturasi,
tabung oksigen ini bisa mendampingi mereka selama
perjalanan ke rumah sakit,” ujar dr Juanli.
Untuk kesinambungan Gerakan ini dan mencegah
penyalahgunaan, juga diberlakukan uang jaminan di
awal. Uang jaminan ini akan dikembalikan sepenuhnya
saat tabung oksigen dikembalikan. Bagi pasien kurang
mampu, jaminannya adalah KTP penjamin pasien baik itu
milik keluarga ataupun kerabat. Semoga Gerakan Tabung
Oksigen ini dapat menyebar ke seluruh wilayah tanah air
guna membantu pasien Covid 19 yang membutuhkan.
Berikut hotline yang bisa dihubungi lewat pesan
WhatsApp terkait peminjaman tabung oksigen. Kontak
0816 188 2850 atau 0811 190 9915 atau 0816 132 2277.

PERSEPSI

K

Benarkah Ikut JKN-KIS Rugi ?

esehatan adalah aset manusia yang paling mahal.
Rasa aman ketika sakit itu juga mahal. Pernah
dengar istilah sadikin? Ini adalah singkatan dari
sakit sedikit miskin. Ketika orang jatuh sakit tidak
hanya menderita fisik dan psikis, tetapi juga finansial.
Beberapa orang harus menjual rumah, mobil, tanah, dan
harta benda lainnya untuk membayar biaya pengobatan.
Tak sedikit orang merasa takut ke rumah sakit dan
membiarkan penyakitnya sembuh sendiri atau malah
semakin parah karena khawatir tidak mampu bayar.
Ada yang memilih pulang ke rumah meski belum
sembuh karena tidak lagi sanggup bayar biaya rawat
inap. Seringkali muncul berita penolakan pasien di rumah
sakit karena tidak punya uang muka. Atau bayi yang di
“sandera” pihak rumah sakit karena orang tuanya tidak
mampu membayar biaya persalinan. Semua kondisi itu
nyata terjadi karena kebanyakan orang harus bayar dari
kantongnya sendiri (out of pocket). Di Indonesia, hanya
segelintir orang mampu membeli asuransi kesehatan.
Tetapi itu dulu, sebelum adanya Program JKN-KIS yang
diselenggarakan BPJS Kesehatan. Sebagai asuransi
kesehatan sosial, JKN-KIS dihadirkan negara untuk
memberikan perlindungan rasa aman ketika sakit kepada
seluruh rakyat tanpa kecuali. Saat sakit orang tidak perlu
berpikir tentang berapa biaya yang dibutuhkan, atau
siapa yang akan membiayai.

Melalui JKN-KIS negara sadar bahwa menjamin kesehatan
rakyat adalah tanggung jawabnya. Tetapi dengan kondisi
anggaran terbatas negara tidak mungkin menanggung
biaya kesehatan semua orang. Karena itulah rakyat yang
mampu diminta untuk ikut berkontribusi dalam JKNKIS dengan membayar iuran secara mandiri. Sedangkan
rakyat kurang mampu iurannya dibayarkan oleh negara.
Mengiur setiap bulan dan seumur hidup bukan berarti
rugi. Karena bagaimana pun tidak ada yang bisa
memprediksi kapan dirinya jatuh sakit. Kalau pun tidak
sakit dan tidak menggunakan layanan JKN-KIS, Anda
telah berkontribusi besar memberikan perlindungan rasa
aman kepada orang yang sakit dan kurang beruntung.
Mungkin seperti beramal tetapi bukan karena mampu,
melainkan sebagai bentuk syukur karena tidak sakit.

Selain jaminan rasa aman kepada semua orang, benefit
yang didapat dari JKN-KIS bahkan lebih komprehensif
dibandingkan asuransi komersial atau swasta. Pertama,
iurannya murah dan terjangkau semua kalangan. Meski
murah, tapi layanan yang diberikan tidak murahan.
Semua jenis penyakit sesuai indikasi medis tanpa
terbatas dijamin BPJS Kesehatan. Mulai dari hemodialisa
(cuci darah), pasang ring hingga transplantasi yang
biayanya ratusan juta rupiah. Asuransi komersial mungkin
menjamin penyakit kronis dan hemodialisa, tetapi premi
yang harus dibayar peserta pastinya ratusan ribu bahkan
jutaan rupiah tiap bulan. Tidak semua orang mampu.
Kedua, JKN-KIS tidak membatasi peserta. Semua
orang bisa daftar jadi peserta tanpa syarat rumit,
seperti batasan umur atau riwayat kesehatan. Asuransi
komersial mensyaratkan pre existing condition, yaitu
kondisi atau riwayat kesehatan sebelum menjadi peserta.
Saat mendaftar harus medical chek up terlebih dahulu.
Besaran premi tergantung pada kondisi penyakit yang
sudah diderita dan umur. Bila sudah menderita penyakit
kronis dan berumur di atas 40 tahun preminya jauh lebih
mahal. JKN-KIS juga berikan jaminan seumur hidup.
Dalam pelaksanaannya, JKN-KIS masih ada yang
dikeluhkan tetapi itu wajar untuk program yang baru
pertama ada di negara kita. Baru berusia 7 tahun JKN-KIS
bisa dibilang belum cukup dewasa, masih ada kurangnya
di sana sini. BPJS Kesehatan dan pemerintah terus
melakukan berbagai upaya untuk menyempurnakannya.
Tapi, program ini tidak akan kokoh tanpa dukungan
semua pihak terkait. Dari masyarakat misalnya, dukungan
yang diperlukan adalah daftar jadi peserta JKN-KIS,
disiplin bayar iuran rutin, dan selalu terapkan pola hidup
sehat untuk kurangi risiko sakit.
Sebagaimana prinsip utama JKN-KIS adalah gotong
royong. Ini penting karena satu peserta yang menderita
DBD, misalnya, memerlukan sekitar 80 orang sehat untuk
membiayai penyakitnya. Satu pasien sectio caesaria
diperlukan sekitar 135 orang sehat untuk membiayainya.
Satu orang pasien kanker memerlukan 1.253 orang sehat,
dan 1 pasien operasi jantung membutuhhkan 3.737
orang sehat. Dengan gotong royong semua tertolong.
INFO BPJS KESEHATAN//EDISI 100
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SEHAT & GAYA HIDUP

S

elain selalu menerapkan protokol kesehatan,
menjaga imunitas/daya tahan tubuh menjadi
sesuatu yang terpenting di masa pandemi saat
ini. Dengan imunitas yang baik diharapkan bisa
mengurangi risiko untuk terinfeksi virus corona, atau
kalau pun terinfeksi tidak sampai dalam kondisi berat.
Selain menerapkan pola hidup sehat, mengonsumsi
vitamin adalah salah satu cara meningkatkan imunitas.
Dilansir dari berbagai sumber, ada beragam vitamin yang
disarankan untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
•

•

Vitamin C. Vitamin dengan nama kimia asam
askorbat (AA) paling jadi andalan dan diburu di
masa pandemi Covid-19. Vitamin C merupakan
antioksidan yang dapat membantu meningkatkan
daya tahan tubuh dan mengurangi peradangan.
Cara kerja vitamin C dalam meningkatkan
imunitas adalah mendorong produksi sel darah
putih, dan melindungi tubuh dari infeksi. Oleh
vitamin C, sel darah putih dibantu untuk berfungsi
secara efektif dan melindungi dari kerusakan
akibat molekul berbahaya seperti radikal bebas.
Vitamin C mampu memperbarui sel-sel dalam
tubuh sehingga orang yang sakit cepat pulih.
Kebutuhan vitamin C dapat dipenuhi dari buah
dan sayuran, seperti jeruk, stroberi, jambu biji,
pepaya, brokoli, bayam, kembang kol, dan paprika.
Vitamin D. Vitamin ini mampu mengaktivasi sel
T untuk memproduksi lebih banyak senyawa
fosfolipase C-y1 yang diperlukan oleh sistem imun
tubuh. Beberapa penelitian menunjukan asupan
vitamin D yang cukup mampu mengurangi risiko
terinfeksi virus corona. Asupan vitamin D yang cukup
mampu mengurangi tingkat keparahan penyakit.
Sumber vitamin D bisa didapat dari sinar matahari
dan makanan. Berjemur di bawah sinar matahari
adalah cara yang mudah untuk mendapatkan
vitamin D. Sementara makanan yang mengandung
paling banyak vitamin D antara lain, ikan berlemak
seperti salmon, sarden, makerel, tuna. Tiram, jamur,
hati sapi, kuning telur, minyak ikan kod, susu sapi,
susu kedelai, dan oatmeal. Kekurangan vitamin D
meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan
atas, termasuk influenza, asma, dan alergi.

•

Vitamin E. Vitamin ini mengandung antioksidan
yang dapat melindungi tubuh dari paparan
radikal bebas yang bisa merusak jaringan organ
dan sel-sel tubuh. membantu tubuh dalam
berperang melawan infeksi penyakit. Vitamin satu
ini mampu memperkuat sistem imun sehingga
dapat melawan infeksi bakteri dan virus. Sumber
vitamin E bisa mendapatkan vitamin E dari
bayam, brokoli, biji-bijian, dan kacang-kacangan.

•

Vitamin A. Terkenal dengan kemampuannya
memelihara kesehatan mata, antioksidan yang
terkandung dalam vitamin A juga bermanfaat
untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Vitamin A
membantu merangsang respons sistem imun serta
terlibat dalam pembentukan sel-sel imun, termasuk

sel B dan T yang berperan sebagai pelindung
tubuh dari serangan mikroorganisme penyebab
penyakit. Kekurangan vitamin A bisa membuat
tubuh seseorang menjadi rentan sakit dan proses
penyembuhannya lambat. Untuk memenuhi
kebutuhan vitamin A konsumsi makanan seperti ikan,
daging (terutama organ hati), kuning telur, margarin,
minyak ikan kod, susu dan produk olahannya seperi
keju, buah apel, pisang, mangga dan papaya.
Sayuran kangkung, bayam, rumput laut, wortel,
labu kuning, ubi merah, termasuk kacang kacangan.
•

Vitamin B Kompleks. Vitamin B6 dan B12 termasuk
vitamin yang bisa membuat kondisi tubuh tetap
prima. Vitamin B6 berperan penting dalam proses
reaksi kimia pada daya tahan tubuh. Beberapa
makanan yang banyak mengandung vitamin B
kompleks antara lain daging sapi, telur, sayuran
hijau, dan kacang-kacangan.

Untuk kebutuhan vitamin harian sebetulnya cukup
dipenuhi dari makanan sehari-sehari. Namun terkadang
kita masih perlu juga mengonsumsi suplemen vitamin
untuk memenuhi kebutuhan yang masih kurang
dipenuhi dari makanan. Misalnya karena tubuh kurang
fit, sedang sakit, dalam masa pemulihan, aktivitas terlalu
padat, sedang diet dengan gizi yang lengkap seimbang.
Kalau pun sampai harus minum suplemen, pastikan
tidak berlebihan. Karena ternyata mengonsumsi vitamin
ekstraktif berlebihan juga dapat menimbulkan risiko
kesehatan. Karena itu patuhi cara pemakaian yang
tertera di kemasan suplemen tersebut, dan bila perlu
konsultasikan ke dokter. Juga penting mengetahui
berapa kebutuhan vitamin harian dan dosis yang
dibutuhkan.
Untuk orang dewasa, kebutuhan harian vitamin C adalah
90mg dengan dosis maksimum 2000mg per hari. Vitamin
A kebutuhan 3000 IU, dan dosis maksimum 10.000IU.
Vitamin D kebutuhan 600IU dan dosis maksimum
4000IU. Vitamin E kebutuhan 33 IU dengan dosis 1100
IU. Vitamin B6 kebutuhan 1,3mg dengan dosis 100mg.
Kemudian vitamin B12 kebutuhan 2,4mcg.
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KONSULTASI

IG: @dannifXXXX
Saya sudah daftar dan
bayar BPJS Kesehatan,
tapi saya belum dapat
kartunya. Bagaimana
caranya biar saya
bisa dapat kartu BPJS
Kesehatan?

JAWAB

Untuk memperoleh layanan di fasilitas kesehatan, Anda
cukup menunjukkan kartu JKN-KIS digital yang terdapat
pada aplikasi Mobile JKN. Namun jika Anda tetap
membutuhkan kartu fisik, dapat mencetak kartu JKN-KIS
Anda sendiri. Berikut langkah-langkahnya:

2. Log in menggunakan nomor kartu/username/email
dan password yang Anda buat;
3. Pilih menu kartu peserta di bagian tengah bawah;
4. Pilih gambar amplop;
5. Unduh file kartu e-ID dan kartu dapat Anda print.

1. Pilih pendaftaran pengguna mobile dan isi data
peserta;

IG: @momskXXXX
Kakak saya keluarganya
miskin, gaji tidak sampai
satu juta sebulan. Apakah
bisa didaftarkan ke
BPJS Kesehatan yang
ditanggung pemerintah?
Bagaimana caranya?
Mohon dibantu.

JAWAB

Silakan yang bersangkutan dapat mengajukan
pendaftaran ke Dinas Sosial setempat. Berikut
mekanisme pendaftaran peserta Penerima Bantuan
Iuran (PBI):
1. Menghubungi Dinas Sosial setempat dengan
membawa dokumen kependudukan (e-KTP dan
Kartu Keluarga)
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2. Dinas Sosial (Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan/
TKSK) selanjutnya akan melakukan verifikasi
dan validasi dokumen tersebut, serta melakukan
pengecekan langsung ke rumah yang
bersangkutan.
3. Jika yang bersangkutan lolos verifikasi dan validasi,
maka akan didaftarkan menjadi peserta PBI sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku.

