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CEO
Message

Optimalisasi Peran FKTP
pada Masa Pandemi
Kehadiran Program Jaminan Kesehatan Nasional sejak 1 Januari 2014
diharapkan dapat membuka akses yang luas kepada masyarakat untuk
mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas tanpa perlu khawatir
tentang besarnya biaya pelayanan kesehatan yang harus ditanggung.
Guna mewujudkan tujuan mulia ini, diperlukan suatu upaya bersama dalam
memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat.

U

paya bersama ini mencakup peran dari seluruh
pemangku kepentingan terkait, baik BPJS
Kesehatan sebagai penyelenggara, Pemerintah
sebagai regulator, fasilitas kesehatan sebagai pemberi
pelayanan kesehatan, peserta sebagai user, serta pihak
lain yang terkait dalam penyelenggaraan Program JKN.
Salah satu unsur yang memegang peran utama dalam
pelaksanaan Program JKN adalah fasilitas kesehatan.
Fasilitas kesehatan tidak hanya memegang peranan
sebagai pemberi pelayanan kesehatan. Fasilitas
kesehatan diharapkan juga mengoptimalkan fungsifungsi lain, seperti fungsi promotif dan preventif serta
memberikan edukasi kepada masyarakat. Dalam hal
ini, FKTP sebagai gerbang pertama bagi masyarakat
untuk memperoleh layanan kesehatan memiliki peran
dalam menjalankan fungsi promotif dan preventif serta
memberikan edukasi kepada masyarakat terutama untuk
menjaga kesehatan.
Di tengah pandemi yang saat ini masih terjadi, FKTP
sebagai tujuan pertama masyarakat untuk mengakses
pelayanan kesehatan, tentu wajib menjalankan fungsi
edukatif terutama dalam hal mensosialisasikan penerapan
protokol kesehatan selama masa pandemi kepada
masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka mengedukasi
masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan
sebagaimana himbauan pemerintah untuk menerapkan
Gerakan Disiplin Protokol Kesehatan, serta dalam rangka
memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke75, BPJS Kesehatan menggelar Lomba Video Blog (Vlog)
Edukasi Disiplin Penerapan Protokol Kesehatan bagi
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
Diharapkan vlog dari FKTP tersebut dapat memperkuat
peran FKTP dalam mengedukasi masyarakat untuk
tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, terutama
bagi masyarakat yang mengunjungi FKTP sehingga
masyarakat maupun tenaga kesehatan tetap terlindungi
dari penyebaran Covid-19 dan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat tidak terhambat.

perorangan, 573 dokter praktik perorangan, 1.913
klinik pratama, 2.200 puskesmas dan 7 RS D Pratama.
Dari 4.782 FKTP yang berpartisipasi, didapatkan 13
vlog terbaik. Selanjutnya, dari 13 vlog terbaik tersebut,
dilakukan penilaian kembali yang melibatkan Tim Dewan
Juri Nasional, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 serta
pakar komunikasi dan media sehingga diperoleh 3 (tiga)
juara Lomba Vlog tersebut.
Kami menyadari bahwa sebagai gerbang pertama bagi
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,
terutama di tengah pandemi yang terjadi, kami perlu
melakukan penyesuaian kebijakan dan perbaikan
terhadap layanan di FKTP sehingga masyarakat tetap
dapat mengakses pelayanan kesehatan di FKTP secara
aman selama masa pandemi ini.
Adapun untuk meminimalisir kontak langsung yang
berpotensi terhadap penularan Covid-19, maka kami
melakukan optimalisasi kontak tidak langsung antara
FKTP dengan peserta melalui media komunikasi, seperti
Whatsapp maupun telepon. Kontak tidak langsung ini
jyga akan dicatat dalam aplikasi P-Care dan menjadi
perhitungan dalam KBK. Selain itu, kami juga berupaya
meminimalisir kontak langsung melalui kebijakan
pengambilan obat PRB tanpa harus melakukan kontak
langsung ke FKTP.
Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih dan
apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh FKTP yang
telah ikut serta berperan dalam memberikan pelayanan
kesehatan yang optimal kepada masyarakat selama
pandemi. Partisipasi dan peran seluruh FKTP adalah
wujud komitmen FKTP untuk senantiasa memberikan
pelayanan kesehatan yang optimal serta memperkuat
peran pemberian edukasi kepada masyarakat.
Fachmi Idris
Direktur Utama

Sebagai informasi, sebanyak 4.782 FKTP telah
berpartisipasi dalam Lomba Vlog tersebut dengan
mengunggah vlog hasil karya mereka secara serentak
pada tanggal 17 Agustus 2020 di media sosial FKTP
masing-masing. Adapun 4.782 FKTP yang berpartisipasi
dalam Lomba Vlog tersebut terdiri dari 89 dokter gigi
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FKTP Didorong Optimalkan Program Promotif Preventif Cegah
Penularan Covid 19
Pembaca setia Media Info BPJS Kesehatan,
Sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, peran Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) harus diperkuat, khususnya dalam mengedukasi
dan menggerakkan masyarakat untuk menerapkan Gerakan Nasional Disiplin
Protokol Kesehatan. Presiden RI menekankan pentingnya kita semua secara masif
untuk melakukan gerakan ini.
FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan memiliki daftar nama-nama
peserta JKN-KIS yang dapat dijadikan target sosialisasi dan edukasi upaya promotif
preventif untuk menekan pertambahan angka kasus Covid-19. Oleh karena itu,
FKTP dapat bergotong royong memberikan pencerahan kepada peserta JKNKIS yang terdaftar di masing-masing FKTP, mengenai pentingnya menerapkan
protokol kesehatan di segala aktivitas.
Setiap FKTP paham persis siapa saja peserta JKN-KIS yang berisiko tinggi,
misalnya peserta Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis), peserta dengan
komorbid (penyakit penyerta), peserta lansia, dan sebagainya. Para peserta ini
hendaknya diperhatikan secara khusus, FKTP dapat melakukan upaya promotif
preventif individual. Dengan edukasi yang optimal, diharapkan angka fatalitas
Covid-19 bisa ditekan semaksimal mungkin.
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 berkualias, baik, akurat
dapat terus kami sajikan dan diharapkan kehadiran media ini dapat menjadi
jembatan informasi yang efektif bagi BPJS Kesehatan dan seluruh stakeholder.
Selamat beraktivitas.
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Di masa pandemi Covid-19 ini, peran dari FKTP,
baik itu Puskesmas maupun FKTP swasta yang
selama ini menjadi garda terdepan pelayanan
kesehatan menjadi semakin penting. Untuk
Puskesmas, perannya terus diperkuat dalam hal
prevensi, deteksi dan respon di dalam pencegahan
dan penanganan Covid-19.

KILAS & PERISTIWA
BPJS Kesehatan Teken Nota Kesepahaman dengan PT Telkom
Jakarta
Guna mengoptimalkan pelaksanaan Program JKN-KIS
dengan berlandaskan prinsip Good Corporate Governance
(GCG), BPJS Kesehatan melakukan penandatanganan
Nota Kesepahaman dengan PT Telekomunikasi Indonesia
Tbk (PT Telkom). Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi
Idris mengatakan, kerja sama tersebut merupakan
upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya
yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan maupun Telkom
dan mengkolaborasikan fungsi masing-masing untuk
mewujudkan penyelenggaraan Program JKN-KIS yang
baik.
"Nota kesepahaman ini akan menjadi dasar kerja sama
dan sinergi antar masing-masing pihak dalam hal
pemanfaatan infrastruktur, jaringan, teknologi, layanan
serta potensi yang dimiliki masing-masing," kata Fachmi
usai dalam acara penyerahan Nota Kesepahaman secara
simbolis kepada Direktur Utama PT Telkom Ririek
Ardiansyah, Sabtu (17/10).
Kerja sama dalam Nota Kesepahaman tersebut juga
mencakup perluasan kepesertaan dari para pegawai
Telkom yang tergabung dalam segmen peserta Pekerja
Penerima Upah (PPU) non Penyelenggara Negara.
Selain itu, kerja sama ini juga tidak hanya terbatas pada
pemanfaatan infrastruktur jaringan, teknologi, pelayanan
kesehatan dan keuangan serta perluasan kepesertaan.
Kerja sama ini juga diharapkan dapat membuka

sinergi dalam bidang lainnya yang dapat mendukung
kelancaran penyelenggaraan Program JKN-KIS serta
tetap berlandaskan pada koridor perundang-undangan
yang berlaku.
"Ekosistem JKN ini tentu akan berjalan dengan baik apabila
rantai sistem yang menghubungkan antar bagian dapat
saling bersinergi dan bergerak sesuai fungsi masingmasing sehingga penyelenggaraan Program JKN-KIS
dapat berjalan dengan optimal. BPJS Kesehatan tentu
tidak akan berjalan sendiri dalam menyelenggarakan
program yang mulia ini. Untuk itu, kami mengharap
dukungan dan kerja sama PT Telkom dalam peran dan
tugas di bidang kerja masing-masing untuk mendukung
pelaksanaan Program JKN-KIS. Karena sejatinya, progam
jaminan kesehatan adalah wujud pengabdian kepada
negara dan masyarakat Indonesia," katanya.

Bersepeda Sambil Berdonasi, Dirut BPJS Kesehatan Terima Penghargaan Virtual Ride
Jakarta
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menerima
medali secara simbolis sebagai peserta mewakili para
peserta Virtual Ride for Better Indonesia 2020 lainnya
yang telah berkontribusi membantu sesama dengan
bersepeda sambil berdonasi. Penghargaan tersebut
diserahkan oleh BPJS Kesehatan Cycling Community
bersama dengan hasil donasi virtual ride yang digelar
dalam rangka memeriahkan HUT BPJS Kesehatan ke-52
sekaligus HUT RI ke-75.
“Kami mengapresiasi inisiatif tim BPJS Kesehatan
Cycling Community dan mengucapkan terima kasih
kepada platform GERAK atas kerja samanya dalam
kegiatan Virtual Ride for Better Indonesia. Kegiatan ini
menunjukkan upaya kita untuk semakin membudayakan
Gerakan Hidup Sehat. Sudah saatnya kita menjadi pionir
perilaku hidup yang lebih sehat bagi masyarakat luas,”
kata Fachmi dalam acara yang dihadiri pula oleh founder
sekaligus CEO GERAK, Jesslyn Svelen Boer.
Ia menambahkan, Program JKN-KIS hadir sebagai
momentum peningkatan derajat kualitas Dalam Virtual
Ride for Better Indonesia 2020 juga terdapat upaya
untuk menggalang donasi bagi peserta JKN-KIS yang
menunggak iuran karena dampak Covid-19. Menurutnya
pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini sangat memukul
kondisi perekonomian masyarakat. Beberapa sektor
pekerjaan kehilangan pendapatan.

Virtual ride ini telah dilaksanakan mulai dari tanggal 17
Agustus sampai 17 September 2020 serta menyediakan

2 pilihan jarak, yakni 52 KM dan 75 KM yang harus
diselesaikan peserta selama 1 bulan (multiple ride).
Setiap biaya pendaftaran peserta virtual ride akan
didonasikan sebesar Rp30.000,- kepada peserta JKNKIS yang terdampak pandemi Covid-19 dan menunggak
iuran. Sampai dengan akhir kegiatan, donasi yang
berhasil terkumpul dari 1.001 peserta yang berpartisipasi
adalah sebesar Rp34.951.023,- dan siap didistribusikan
kepada sejumlah peserta JKN-KIS yang menunggak
akibat dampak Covid-19.
“Terima kasih atas antusiasnya menyelenggarakan
event ini. Kebetulan misinya sama dengan GERAK.
Kami selalu menyelenggarakan event virtual di mana
masyarakat seluruh Indonesia bisa bergabung dengan
satu gerakan yang positif seperti berolahraga sambil
menggalang donasi. Harapan ke depannya, BPJS
Kesehatan bisa menggerakkan lebih banyak masyarakat
untuk melakukan hal yang positif,” kata founder dan CEO
GERAK, Jesslyn Svelen Boer.
EDISI 90
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FKTP

Garda Terdepan
Penanggulangan Covid-19

Di masa pandemi Covid-19, peran dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai garda terdepan
pelayanan kesehatan terus diperkuat, khususnya yang terkait dengan upaya promotif dan preventif, antara
lain mengedukasi dan menggerakkan masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan, serta
melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PSBB). Pemantauan status kesehatan kelompok risiko tinggi juga
dilakukan secara berkala, sehingga harapannya upaya tersebut dapat menekan angka kasus dan kematian
akibat Covid-19.

D

irektur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris
menyampaikan, disiplin menjaga protokol
kesehatan menjadi kunci penting pengendalian
Covid-19.
Dalam hal ini, FKTP menjadi
instrumen strategis yang dapat berperan besar untuk
menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat
dalam menjaga protokol kesehatan.
Di sisi lain, adanya pandemi Covid-19 juga bisa menjadi
kesempatan untuk membenahi sistem kesehatan
nasional atau sistem pelayanan kesehatan di Indonesia,
di mana garda terdepan pelayanan kesehatan adalah
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FKTP mulai dari Puskesmas, Dokter Praktik Perorangan,
hingga Klinik Pratama.
“Adanya pandemi Covid-19 ini menjadi kesempatan kita
untuk mengoptimalkan langkah-langkah, memperkuat
peran dan fungsi FKTP dalam menumbuhkan aktivitas
Gerakan Nasional Disiplin Protokol Kesehatan di tengah
masyarakat,” kata Fachmi Idris.
Fachmi mengatakan, FKTP yang bekerja sama dengan
BPJS Kesehatan memiliki daftar nama-nama peserta
JKN-KIS yang terdaftar di masing-masing FKTP sehingga

FOKUS
dapat dijadikan target sosialisasi dan edukasi upaya
promotif dan preventif untuk menekan pertambahan
angka kasus Covid-19. Oleh karena itu, Fachmi meminta
kerja sama FKTP untuk bergotong royong memberikan
pencerahan kepada peserta JKN-KIS nya yang terdaftar di
masing-masing FKTP, mengenai pentingnya menerapkan
protokol kesehatan di segala aktivitas.
Dikatakan Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
Kementerian Kesehatan RI, drg. Saraswati, MPH,
pada masa pandemi ini, peran dari Puskesmas terus
diperkuat dalam hal prevensi, deteksi dan juga respon
di dalam pencegahan dan penanganan Covid-19. Begitu
juga dengan FKTP lain, mereka perlu berjejaring dan
berkolaborasi dengan Puskesmas di wilayah kerjanya
serta fasilitas kesehatan (faskes) lain di wilayah kerjanya
dalam upaya pencegahan, deteksi, dan penatalaksanaan
Covid-19 sesuai kewenangan dan kemampuan.

“Peran dari Puskesmas terus diperkuat dalam
hal prevensi, deteksi dan juga respon di dalam
pencegahan dan penanganan Covid-19. Begitu
juga dengan FKTP lain, mereka perlu berjejaring dan
berkolaborasi dengan Puskesmas di wilayah kerjanya
serta fasilitas kesehatan (faskes) lainnya dalam
upaya pencegahan, deteksi, dan penatalaksanaan
Covid-19 sesuai kewenangan dan kemampuan”

Dalam tindakan prevensi, antara lain melalui kegiatan
komunikasi risiko termasuk penyebarluasan media
Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Covid-19 kepada
masyarakat. Baik Puskesmas maupun FKTP swasta,
mereka berperan menumbuhkan kesadaran masyarakat
untuk melakukan 3M yaitu memakai masker, mencuci
tangan, dan menjaga jarak minimal satu meter.
Terkait perannya dalam hal deteksi, antara lain
melakukan surveilans terhadap pasien yang memiliki
gejala Influenza Like Illness (ILI) dan pneumonia melalui
Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR), hingga
melakukan pemantauan terhadap warga yang aktif
bepergian. Kemudian juga melakukan respon sesuai
dengan kewenangannya sebagai fasilitas kesehatan
tingkat pertama.
Pencegahan Fatalitas Covid-19
Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan
Primer BPJS Kesehatan Ari Dwi Aryani mengatakan, untuk
menekan angka kematian akibat Covid-19, ada tiga hal
yang bisa dilakukan, yaitu memutus rantai penularan,
menjaga agar kelompok dengan faktor risiko tinggi tidak
tertular Covid-19, dan merawat pasien Covid-19 dengan
optimal.
Untuk menjaga kelompok dengan faktor risiko tinggi
agar tidak tertular Covid-19, yang bisa diintervensi
adalah melalui pemantauan status kesehatan kelompok
risiko tinggi secara berkala melalui pemanfaatan data
pelayanan BPJS Kesehatan yang dapat dimanfaatkan
oleh FKTP dan Dinas Kesehatan (Dinkes).

Adapun faktor risiko yang dapat memperburuk kasus
Covid-19 antara lain berusia di atas 48 tahun, serta
memiliki penyakit penyerta atau komorbid seperti
diabetes melitus, hipertensi, jantung, kanker, penyakit
hati kronis, dan infeksi pernafasan kronik.
“Untuk diabetes melitus, hipertensi dan jantung,
ini termasuk dalam Program Rujuk Balik (PRB) atau
Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) yang data
pesertanya ada di BPJS Kesehatan. Semuanya sudah
diserahkan kepada masing-masing Dinas Kesehatan.
Data tersebut juga bisa diakses oleh FKTP melalui
aplikasi PCare yang sudah dimiliki oleh masing-masing
FKTP. Harapannya dengan pemanfaatan data ini dapat
menurunkan angka kasus dan kematian karena Covid-19.
Kita ingin benar-benar menjaga agar orang-orang
dengan penyakit penyerta ini yang merupakan peserta
JKN-KIS dan ada datanya dijaga agar tidak tertular, atau
kalau pun tertular sudah bisa diketahui penatalaksanaan
berikutnya,” kata Ari Dwi.
Pada masa pandemi ini, BPJS Kesehatan juga telah
mengambil kebijakan khusus yang berlaku sementara
untuk merespon penyebaran Covid-19. BPJS Kesehatan
akan melakukan evaluasi kembali sesuai dengan
perkembangan kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia.
Kebijakan yang pertama adalah optimalisasi kontak tidak
langsung menggunakan media komunikasi yang dimiliki
dokter dan peserta (WhatsApp, Telepon, Telegram),
atau menggunakan aplikasi yang disediakan oleh BPJS
Kesehatan. Kontak tidak langsung ini juga dicatat di
dalam PCare. Tetapi apabila ada indikasi medis yang
mengharuskan untuk diperiksa, pelayanan kesehatan
tetap dapat dilakukan secara langsung.
Kebijakan kedua adalah terkait pelayanan obat PRB.
Ketentuan khususnya adalah, dokter FKTP dapat
meresepkan obat PRB untuk kebutuhan maksimal
dua bulan dengan peresepan tiap bulan maksimal 30
hari. Untuk pengambilan obat pada bulan ke-2 dapat
dilakukan secara langsung ke Apotek PRB tanpa harus
melakukan kontak langsung dengan dokter FKTP
kecuali ada keluhan, atau menggunakan mekanisme
pengiriman obat. Pengambilan obat tersebut juga tetap
memperhatikan eligibilitas peserta, khususnya bagi
peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan
Pekerja (BP) atau peserta mandiri.
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.
Sementara itu untuk ketentuan obat kronis di FKRTL, obat
juga dapat diresepkan maksimal 30 hari. Pengambilan
obat pada bulan kedua dapat dilakukan secara langsung
ke Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) atau apotek.
Kebijakan ketiga yang diambil dalam masa pandemi
Covid-19 ini adalah terkait pembayaran Kapitasi Berbasis
EDISI 90
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Pemenuhan Komitmen Pelayanan (KBK). Kebijakan
khususnya adalah capaian KBK bulan April 2020 dan
seterusnya mengacu pada capaian Februari 2020, dan
kontak tidak langsung menjadi salah satu komponen
Angka Kontak. Namun pelayanan bulan Maret 2020 dan
seterusnya wajib diinput dalam aplikasi PCare untuk
dilakukan evaluasi dan menjadi pertimbangan.

Nasional Disiplin Protokol Kesehatan untuk FKTP.
Lomba yang juga digelar dalam rangka menyambut
Hari Kemerdekaan RI ke-75 dan HUT BPJS Kesehatan
ke-52 tersebut mensyaratkan FKTP untuk menceritakan
protokol kesehatan yang diterapkan oleh FKTP dalam
melayani masyarakat, khususnya peserta JKN-KIS, selama
pandemi Covid-19.

Ari menambahkan, melalui pemanfaatan data peserta
risiko Covid-19, hal tersebut juga akan meningkatkan
indikator kinerja KBK. Melalui pemantauan dan edukasi
peserta risiko Covid-19, hal ini diharapkan dapat
mencegah peserta ke arah perburukan.

Lomba vlog ini diikuti 4.782 peserta se-Indonesia. Dari
total peserta tersebut, dipilih juara ke-1, ke-2 dan ke-3
di masing-masing Kedeputian Wilayah BPJS Kesehatan.
Penetapan juara tersebut berdasarkan hasil penilaian
BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan juga Satgas
Covid-19 di masing-masing wilayah. Selanjutnya, seluruh
juara ke-1 dari tiga belas Kedeputian wilayah BPJS
Kesehatan tersebut diseleksi kembali oleh tim ahli media
sosial hingga diperoleh juara 1, 2, dan 3.

“Kami berharap dukungan Adinkes dalam mendorong
pemantauan peserta risiko Covid-19, khususnya peserta
PRB-Prolanis melalui pemanfaatan data pelayanan. FKTP
khususnya Puskesmas juga diharapkan aktif melakukan
pemantauan peserta risiko Covid-19 secara periodik
dengan optimalisasi kontak tidak langsung,” kata Ari Dwi.
Lomba VLOG FKTP
Sebagai upaya mendorong agar FKTP dapat lebih
optimal mengedukasi dan menggerakkan masyarakat
dalam menerapkan protokol kesehatan, BPJS Kesehatan
baru-baru ini juga menggelar Lomba Vlog Gerakan
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Dalam Lomba Vlog Gerakan Nasional Disiplin Protokol
Kesehatan ini, juara I diraih oleh UPT Puskesmas
Butuh Purworejo, Jawa Tengah, sementara juara II
dianugerahkan kepada Klinik Pratama Putu Pawarta
Badung, Bali dan juara III berhasil diraih oleh Klinik Azka
Nadhifah, Makassar. Adapun kriteria penilaian pemenang
lomba mengacu pada sejumlah aspek, seperti kesesuaian
tema, kreativitas video, originalitas, penyampaian pesan,
serta kualitas audio dan visual video.

FOKUS
Di dalam vlog yang dibuat, Puskesmas Butuh Purworejo,
Jawa Tengah sebagai juarai I mensosialisasikan
pentingnya memakai masker, menjaga jarak, dan juga
mencuci tangan sesering mungkin menggunakan sabun
atau hand sanitizer untuk mencegah penularan Covid-19.
Selama pandemi Covid-19, Puskesmas Butuh Purworejo
juga memperketat protokol pelayanan kesehatan.

barcode Kartu BPJS Kesehatan dan rekam medis
elektronik, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan
tidak terjadi penumpukan pasien.

Kepala Puskesmas Butuh Purworejo Christinawati
mengatakan, keikutsertaan Puskesmas Butuh dalam
lomba vlog FKTP ini untuk menyuarakan bagaimana
upaya preventif Covid-19 agar orang-orang sadar dan
tergerak untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Keamanan petugas dan pasien juga terjaga dengan Alat
Pelindung Diri (APD) level 2. Pasien dengan panas, batuk
dan flu akan segera dimasukkan dalam ruang UGD untuk
diperiksa dan dipisahkan dengan pasien lain. Selain itu,
ruangan klinik juga selalu dibersihkan menggunakan
disinfektan secara teratur.

Menurut Christinawati, di era teknologi digital seperti
saat ini, pemberian informasi kesehatan memang harus
dilakukan melalui cara-cara yang menarik dan dapat
diterima oleh semua orang, salah satunya melalui vlog.
Hal yang sama juga dilakukan Klinik Pratama Putu
Pawarta Badung, Bali yang meraih juara 2. Koordinator
Pelayanan Klinik Putu Parwata dr. Komang Arya
menyampaikan, di masa pandemi Covid-19 ini, Klinik
Putu Pawarta menyediakan tempat cuci tangan yang
memadai, menyediakan hand sanitizer, dan aturan jaga
jarak serta kursi prioritas.
Klinik Pratama Putu Pawarta juga memberikan masker
kepada pengunjung yang tidak menggunakan masker.
Sedangkan untuk pendaftaran pasien menggunakan

“Untuk pendaftaran peserta, klinik kami menggunakan
scan barcode yang sudah terintegrasi dengan sistem
BPJS Kesehatan,” kata Komang Arya.

Sedangkan untuk Klinik Azka Nadhifah yang meraih juara
3, klinik ini juga mewajibkan setiap pengunjung untuk
memakai masker dan mencuci tangan terlebih dahulu
sebelum masuk ke dalam klinik. Setelah mendaftar,
pasien akan diarahkan untuk duduk di ruang tunggu yang
diberi jarak antar pasien. Klinik ini juga memasang sekat
pelindung di loket pendaftaran, poli, maupun apotik.
Dokter dan tenaga medis lainnya juga menggunakan
APD sesuai standar protokol Covid-19.
Fachmi Idris berharap, berbagai pesan yang disampaikan
para FKTP melalui vlog dapat menyentuh masyarakat
luas, sehingga tumbuh kesadaran dan komitmen
bersama untuk menerapkan protokol kesehatan, demi
menekan angka penyebaran kasus Covid-19.

EDISI 90
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BINCANG

Di Masa Pandemi,

FKTP Tetap Berikan Pelayanan Esensial
Direktur Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan RI, drg. Saraswati, MPH.

Pandemi Covid-19 yang saat ini melanda 216 negara di dunia telah berdampak pada berbagai sektor, termasuk
sektor kesehatan. Berbagai kebijakan juga telah dikeluarkan pemerintah dalam rangka memutus mata rantai
penularan dan mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat pandemi.

D

alam sistem pelayanan kesehatan di era Jaminan
Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat
(JKN-KIS), peran Fasilitas Tingkat Pertama (FKTP)
juga semakin penting sebagai garda terdepan
pelayanan kesehatan untuk penanggulangan Covid-19,
baik itu Puskesmas, Klinik Pratama, maupun Dokter
Praktik Perorangan. Perlu ada upaya komprehensif
dalam penatalaksanaan kasus dan upaya memutus rantai
penularan.

menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan menjadi
semakin penting. Untuk Puskesmas, perannya terus
diperkuat dalam hal prevensi, deteksi dan respon di
dalam pencegahan dan penanganan Covid-19. Begitu
juga dengan FKTP lain, mereka perlu berjejaring dan
berkolaborasi dengan Puskesmas di wilayah kerjanya
serta faskes lainnya dalam upaya pencegahan, deteksi,
dan penatalaksanaan Covid-19 sesuai kewenangan dan
kemampuan.

Apa saja peran FKTP yang perlu diperkuat dalam
penanggulangan Covid-19? Berikut petikan wawancara
Info BPJS Kesehatan dengan Direktur Pelayanan
Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan RI, drg.
Saraswati, MPH.

Dalam tindakan prevensi, antara lain melalui kegiatan
komunikasi risiko termasuk penyebarluasan media
Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Covid-19 kepada
masyarakat. Baik Puskesmas maupun FKTP swasta,
mereka berperan menumbuhkan kesadaran masyarakat
untuk melakukan 3M yaitu memakai masker, mencuci
tangan, dan menjaga jarak. Ini bisa dilakukan saat ada
pasien dan keluarganya datang ke Puskesmas atau
klinik, dan juga di tempat-tempat umum. Edukasi di luar
FKTP ini dilakukan dengan tetap menerapkan protokol
kesehatan.

Bagaimana FKTP menjalankan perannya dalam upaya
penanggulangan Covid-19?
Di masa pandemi Covid-19 ini, peran dari FKTP, baik
itu Puskesmas maupun FKTP swasta yang selama ini
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BINCANG
Kemudian FKTP ini kan, terutama
Puskesmas, sudah ada program
pendekatan keluarga, sudah punya
data, mapping masalah-masalah
apa yang ada di keluarga. Kemudian
beberapa sudah ditindaklanjuti
dengan intervensi dan sudah
dikelompokkan. Jadi sudah ada
mapping data masyarakat di wilayah
kerjanya yang punya potensi risiko,
misalnya kelompok lansia, penderita
hipertensi,
tuberculosis,
atau
keluarga yang ada komorbit lain.
FKTP swasta pun memiliki data ini,
sehingga harapannya data ini bisa
dimanfaatkan, bagaimana caranya
agar kelompok-kelompok yang
sudah berisiko itu jangan sampai
tertular Covid-19. Karena seperti kita
tahu, kelompok berisiko ini kalau
sampai terkena Covid-19 akan lebih
mudah memburuk.
Kewajiban Puskesmas lainnya adalah
melakukan surveilans atau contact
tracing orang yang sudah ada
riwayat Covid-19 atau keluarganya
dengan kontak erat. Ini dipantau
jangan sampai kalau memang ada
yang positif jadi bertambah banyak.
Kalau FKTP swasta, ini memang
tergantung dokternya, tidak ada
kewajiban dia mengelola masyarakat
atau keluarga, tetapi lebih ke arah
individual approach.
Puskesmas
juga
harus
mengkoordinasikan
jejaring
di
wilayah kerjanya, termasuk klinik
pratama, dokter praktik perorangan,
atau kalau ada keluarga yang
memang bergejala berat, Puskesmas
diharapkan
mengkoordinasikan
ke faskes lainnya supaya pasien
tersebut bisa dirujuk.

Bagaimana
kesehatan
pandemi?

dengan pelayanan
esensial
selama

Kami sudah mengeluarkan buku
panduan Petunjuk Teknis Pelayanan
Puskesmas Pada Masa Pandemi
Covid-19. Untuk Klinik juga sudah
ada petunjuk teknisnya, bagaimana
pelayanan pada masa adaptasi baru,
termasuk Pispeka atau Program
Indonesia Sehat dengan Pendekatan
Keluarga.
Jadi, meskipun di tengah pandemi,
Puskesmas tetap memiliki tugas
dan
fungsi
menyelenggarakan
upaya kesehatan masyarakat dan
upaya kesehatan perseorangan
dalam rangka pemenuhan standar

pelayanan minimal bagi masyarakat.
Pelayanan
kesehatan
esensial
yang ada di Puskesmas harus
tetap berjalan, misalnya program
kesehatan ibu dan anak atau
stunting, ini harus terus dipantau.
Tetapi dalam memberikan pelayanan
tersebut, Puskesmas juga harus
paham dengan zona Covid-19
yang sudah ditetapkan BNPB. Kalau
berada di zona merah, tentu risikonya
tinggi untuk tetap mengunjungi
keluarga. Tetapi ini bisa disiasati
dengan konseling lewat telepon atau
media komunikasi lainnya, sehingga
bisa tetap mengetahui kondisi
orang yang dipantau, apakah tetap
sehat atau sudah ada gejala yang
mengarah ke Covid-19.
Sedangkan
untuk
Puskesmas
yang berada di zona hijau atau
kuning, kegiatan seperti Posyandu
tetap harus dilaksanakan karena
merupakan bagian dari mengamati
program esensial yaitu Posyandu
maupun Posbindu PTM (Penyakit
Tidak Menular). Jadi sebenarnya
lebih fleksibel, tetapi harus tetap
menerapkan protokol kesehatan.
Sebab potensi (tertular Covid-19)
itu tetap harus diprediksi dan
diantisipasi. Hal yang sama juga
dilakukan FKTP swasta sesuai
dengan kewenangannya.

Sudahkah ada kajian bagaimana
FKTP
menjalankan
perannya
selama pandemi ini?
Kajian yang sudah dilakukan
hanya untuk Puskesmas. Litbang
Kementerian Kesehatan melakukan
kajian cepat terhadap sekitar 5.000
Puskesmas, di mana 99 persen
Puskesmas
mengatakan
tetap
melaksanakan kegiatan pelayanan
kesehatan, walupun memang ada
yang
melaksanakannya
secara
online.
Secara keseluruhan, dari hasil kajian
itu memang kegiatan Posyandu
menurun di hampir 56 persen
Puskesmas. Kemudian hampir 40
persen Puskesmas tidak melakukan
kegiatan kunjungan keluarga rutin
seperti saat kondisi normal, jadi
hanya lewat telepon atau dengan
konseling online. Sebetulnya ada
beberapa parameter lain yang
diukur, ada lebih dari 17 item yang
dipantau. Tetapi secara umum
pelayanan Puskesmas tetap berjalan.
Kajian ini dilakukan bulan April,

Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
Kementerian Kesehatan RI, drg.

Saraswati, MPH.

Mei, Juni, Juli, kemudian di Agustus
dilakukan analisa.
Setelah dikeluarkannya Panduan
Petunjuk
Teknis
Pelayanan
Puskesmas Pada Masa Pandemi
Covid-19, ini juga terus kami
sosialisasikan.
Kami
tekankan
kembali bahwa untuk daerah-daerah
yang zona hijau, kuning, oranye,
sebenarnya
bisa
dimodifikasi.
Kegiatan esensialnya tetap harus
dipantau, dan targetnya tetap harus
dipenuhi. Tetapi memang untuk
yang zona merah, barangkali perlu
ada adjustment target.

Apa hikmah yang bisa diambil dari
adanya pandemi Covid-19 ini bagi
ketahanan sektor kesehatan kita?
Adanya pandemi Covid-19 bisa
menjadi momentum untuk semakin
memperkuat
sistem
pelayanan
kesehatan di Indonesia, khususnya
FKTP sebagai garda terdepan
pelayanan kesehatan. Kemudian
budaya hidup bersih dan sehat yang
saat ini kita terapkan, harapannya
tidak hanya dilakukan sekarang saja.
Nanti pun kalau pandemi ini sudah
selesai, gaya hidup sehat tersebut
harus tetap menjadi kebiasaan.
Hal lainnya, karena pandemi
Covid-19 ini menyadarkan kita
bahwa ternyata banyak hal yang bisa
dilakukan melalui zoom (meeting
conference) atau secara online, ini
bisa diteruskan untuk efektifitas dan
efisiensi waktu.
EDISI 90
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BENEFIT

Layanan Katarak
Bagi Peserta JKN-KIS

S

alah satu benefit yang dijamin dalam Program
Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia
Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan BPJS
Kesehatan adalah layanan katarak. Dalam rangka
kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan,
BPJS Kesehatan mengatur prosedur penjaminan
pelayanan kesehatan untuk operasi katarak dan
rehabilitasi medik sebagaimana diatur dalam Peraturan
BPJS Kesehatan Nomor 1 tahun 2020.
Pelayanan operasi katarak, menurut Peraturan BPJS
Kesehatan
tersebut adalah pelayanan prosedur
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operasi katarak di mana terdapat kekeruhan lensa yang
menyebabkan penurunan ketajaman visual dan atau
cacat fungsional, yang dilakukan oleh dokter spesialis
atau subspesialis mata pada fasilitas kesehatan yang
bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Regulasi ini mengatur bahwa BPJS Kesehatan menjamin
pelayanan operasi katarak berdasarkan indikasi medis
dan sesuai dengan standar pelayanan. Penjaminan
pelayanan operasi katarak diberikan kepadap peserta
penderita penyakit katarak dengan indikasi medis
berupa :

BENEFIT

No

Penjaminan Operasi Katarak

1

Penurunan tajam penglihatan dengan visus
kurang dari 6 per 18

2

Ditremukan adanya kondisi lain, seperi glaukoma
fakomorfik, glaukoma fakolitik, dislokasi lensa
dan anisometropia.

3

Visualisasi fundus pada mata yang masih
memiliki potensi penglihatan dibutuhkan,
sementara
katarak menyulitkan visualisasi
tersebut

4

Katarak traumatika dan komplikata

5

Katarak pada bayi dan anak

Pelayanan operasi katarak ini dilakukan melalui empat
tindakan, yaitu phacoemulsification, small incision
cataract surgery (SICS), extra capsular cataract extraction
(ECCE), dan intra capsular cataract extraction (ICCE).
Pelayanan operasi katarak diberikan oleh dokter yang
telah memiliki kompetensi sesuai dengan peraturan
perundang undangan. Pelayanan operasi katarak
diberikan dengan memperhatikan aspek kendali mutu
dan kendali biaya serta kemampuan keuangan BPJS
Kesehatan dalam rangka pelaksanaan kendali mutu dan
kendali biaya. BPJS Kesehatan dapat meminta organisasi
profesi untuk melakukan audit medis bersama dengan
Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya. Alur pelayanan

operasi katarak dilaksanakan berjenjang sesuai dengan
sistem rujukan yang berlaku.
Peraturan ini mulai berlaku satu bulan terhitung sejak
tanggal diundangkan. Tanggal diundangkan pada 30
April 2020 oleh Dirjen Peraturan Perundang Undangan
Kementerian Hukum dann HAM.
Aturan baru tentang penjaminan katarak ini dikeluarkan
BPJS Kesehatan dengan mempertimbangkan beberapa
hal. Pertama, sebagaimana diamanatkan dalam UU 40
tahun 2004 tentang SJSN, BPJS Kesehatan menerapkan
sistem kendali mutu pelayanan dan sistem pembayaran
pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas jaminan kesehatan.
Kedua, berdasarkan pasal 71 Perpres 82 tahun 2018
tentang Jaminan Kesehatan, BPJS Kesehatan perlu
mengembangkan sistem pembayaran pelayanan
kesehatan yang lebih berhasil guna untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas jaminan kesehatan.
Ketiga, bahwa untuk pengembangan sistem pelayanan
kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan dan sistem
pembayaran pelayanan kesehatan diperlukan pengaturan
mengenai prosedur penjaminan operasi katarak dan
rehabilitasi medik guna terwujudkan kepastian hukum
bagi peserta untuk mendapatkan penjaminan sesuai
dengan manfaat dalam program jaminan kesehatan.
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PELANGGAN

Tak Perlu ke Kantor Cabang,
Urus Berbagai Keperluan JKN Bisa Lewat
Mobile Customer Service

Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) saat ini sudah mencapai 222
juta dari total penduduk Indonesia yang mencapai 260 juta jiwa. Kepesertaan yang mencapai 222 juta jiwa
tersebut tentunya berasal dari beragam latar belakang serta usia, dan juga wilayah penduduk yang berbeda
letak geografisnya di setiap daerah Indonesia.

J

ika untuk menggaet para milenial yang anti ribet
dan ingin cepat serta praktis BPJS Kesehatan
meluncurkan aplikasi Mobile JKN, layanan jemput
bola seperti Mobile Customer Service (MCS)
juga tidak ditinggalkan oleh BPJS Kesehatan untuk
menjangkau seluruh kalangan peserta program JKN-KIS
yang majemuk.
Khususnya, layanan Mobile Customer Service ini
digerakkan oleh BPJS Kesehatan untuk menjangkau
daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses
ke kantor cabang, ataupun mempersingkat waktu
masyarakat dalam mengakses layanan BPJS Kesehatan
tanpa perlu harus jauh-jauh dan repot-repot ke kantor
cabang.
Mobile Customer Service merupakan layanan jemput
bola dari BPJS Kesehatan untuk lebih menjangkau dan
mendekatkan diri kepada masyarakat di mana pun

14

INFO BPJS KESEHATAN

EDISI 90

berada. Layanan Mobile Customer Service menggunakan
mobil van yang bertindak sebagai miniature kantor
cabang BPJS Kesehatan yang dapat memberikan layanan
yang hamper seluruhnya sama dengan di kantor cabang.
Keunggulannya lagi, layanan Mobile Customer Service
yang bergerak menggunakan mobil van ini bebas
berkunjung ke daerah mana saja dan kapan saja sesuai
dengan kebutuhan masyarakat di suatu daerah.
Sebenarnya layanan Mobile Customer Service sudah lama
ada dan tiap kantor cabang pun memiliki layanan ini yang
siap untuk menjangkau masyarakat lebih dekat. Namun
kini kembali digalakan lagi, bahkan bisa memenuhi
permintaan atau panggilan untuk mengunjungi tempattempat tertentu.
Biasanya, layanan Mobile Customer Service biasa
ditemui di tempat-tempat yang ramai dikunjungi
masyarakat seperti mall, pusat perbelanjaan, area hari

PELANGGAN
bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day, kantor
kecamatan, kantor kelurahan, Puskesmas, atau kantorkantor institusi pemerintah maupun swasta untuk
mempermudah karyawan mengakses layanan BPJS
Kesehatan.
Untuk di wilayah tertentu, BPJS Kesehatan juga
menyediakan layanan Mobile Customer Service On Call
(MSC-OC) yaitu mobil layanan MSC yang bisa dipanggil
untuk mendatangi tempat tertentu.
Syarat dan alur proses agar bisa memanggil layanan
Mobile Customer Service On Call yaitu jumlah transaksi
atau layanan minimal dilakukan untuk 10 KK. Perwakilan
masyarakat, tokoh adat, ketua rukun tetangga, atau
pimpinan suatu institusi dapat menghubungi nomor
petugas BPJS Kesehatan kantor cabang setempat untuk
melakukan penjadwalan kegiatan MCS-OC sesuai
kesepakatan dan jadwal yang ditentukan. Kemudian
petugas BPJS Kesehatan akan memberikan layanan
sesuai jadwal yang telah disepakati.
Apa saja jenis layanan yang bisa didapatkan pada
Mobile Customer Service?
1. Pendaftaran.
Pelayanan cepat (fast track) untuk pendaftaran baru
peserta mandiri atau segmen peserta Pekerja Bukan
Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), dan
penambahan anggota keluarga PBPU dan BP.
Bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta
JKN-KIS bisa langsung mendaftarkan diri sebagai peserta
mandiri. Atau bagi peserta mandiri yang ada anggota
keluarganya belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS,
bisa didaftarkan di Mobile Customer Service.

2. Perubahan Data Peserta.
Peserta JKN-KIS dapat mengakses pelayanan perubahan
data segmen Peserta Bantuan Iuran (PBI), perubahan
identitas peserta, perubahan Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) yang dipilih, perubahan kelas rawat,
perubahan status kepesertaan, perubahan nomor
telepon dan email, mutasi data anggota keluarga PBPU,
perbaikan data ganda, penonaktifan dan pengaktifan
kembali WNI di luar negeri, dan lain-lain.
3.Cetak Kartu JKN-KIS.
Peserta dapat meminta petugas untuk mencetak kartu
JKN-KIS atas nama peserta tersebut, baik itu kartu baru,
penggantian kartu lama, atau cetak kartu yang hilang
atau rusak.
4.Pembayaran Iuran.
Peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)
dan Bukan Pekerja (BP) dapat membayar iuran bulanan
JKN-KIS di Mobile Customer Service baik menggunakan
uang tunai ataupun pembayaran melalui kartu debit.
5.Pemberian Informasi dan Penanganan Pengaduan.
Peserta JKN-KIS dapat meminta pertolongan pada
petugas BPJS Kesehatan terkait informasi yang ingin
ditanyakannya seputar pemanfaatan program JKNKIS seperti jenis obat yang dijamin, daftar RS rujukan,
prosedur mengakses fasilitas kesehatan dan sebagainya.
Peserta juga dapat menyampaikan pengaduan terhadap
layanan atau manfaat yang didapatkan oleh peserta dan
akan segera ditangani secara langsung oleh petugas
BPJS Kesehatan.
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TESTIMONI

Layanan FKTP di Masa Pandemi,
Digitalisasi Jadi Salah Satu Pencegahan COVID-19

Pelayanan kesehatan bagi masyarakat harus tetap berjalan meskipun di masa pandemic COVID-19
yang tak berkesudahan. Anak-anak harus tetap diimunisasi, obat-obatan untuk penderita penyakit
kronis tetap harus diberikan, dan kontrol kesehatan harus terus dilakukan.

K

endati demikian, langkah preventif agar terhindar
virus SARS CoV 2 yang menyebabkan COVID-19
juga perlu dilakukan dengan menerapkan
protokol kesehatan dengan disiplin dan benar.

Sebagaimana petunjuk dari Kementerian Kesehatan
bahwa salah satu upaya langkah pencegahan
COVID-19 di fasilitas layanan kesehatan selain dengan
menggunakan masker, jaga jarak fisik, dan cuci tangan
dengan sabun atau hand sanitizer, tetapi juga harus
menghindari kerumunan.
Kementerian Kesehatan menyarankan agar setiap
fasilitas layanan kesehatan menerapkan antrean dan
jam kedatangan pasien secara bergantian di waktu
yang berbeda-beda dan sudah ditentukan untuk
meminimalkan kerumunan saat mengantre.
Menjawab hal tersebut, BPJS Kesehatan sebagai
penyelenggara Program Jaminan Kesehatan NasionalKartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) mengembangkan
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sistem yang memungkinkan agar peserta melakukan
pendaftaran dalam mengakses layanan di Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) secara daring.
Dengan adanya sistem pendaftaran secara daring,
peserta akan mendapatkan nomor antrean secara
langsung melalui akses digital tersebut berikut dengan
estimasi waktu konsultasi dokter. Hal itu dapat meringkas
proses administrasi sekaligus mempersingkat waktu
yang dibutuhkan baik oleh peserta maupun petugas.
Peserta JKN-KIS yang telah memiliki nomor antrean
hanya tinggal datang ke fasilitas layanan kesehatan pada
waktu yang ditentukan sehingga tidak perlu menunggu
terlalu lama di suatu ruangan yang bisa meningkatkan
risiko penularan COVID-19.
Untuk mengakses kemudahan tersebut, peserta JKNKIS hanya perlu membuka aplikasi Mobile JKN dan
memilih fitur Pendaftaran Pelayanan. Pada fitur tersebut
kemudian peserta hanya tinggal memilih siapa yang

TESTIMONI
akan melakukan kunjungan, untuk hari apa, memilih poli
yang dituju, memilih jam praktik dokter yang tersedia,
dan menyertakan keluhan kesehatan.
Selanjutnya, peserta akan mendapatkan nomor antrean
dan diinformasikan estimasi waktu kedatangan sesuai
urutan antrean agar bisa segera berkonsultasi dengan
dokter tanpa harus menunggu lama.
Salah seorang peserta JKN-KIS dari Kabupaten Serang
Banten Iin Nuraeni mengaku sangat merasakan manfaat
dari hadirnya apilkasi layanan Mobile JKN untuk dirinya.
Nuraeni yang merupakan ibu rumah tangga merasa amat
terbantu dengan adanya layanan pendaftaran pelayanan
kesehatan secara daring sehingga dirinya tidak perlu
khawatir lagi harus mengantre di klinik jika setiap ingin
berobat.
“Kalau dulu sebelum menggunakan Mobile JKN, saya
merasakan khawatir membayangkan antrean yang
akan saya alami setiap ingin berobat. Namun, kini
setelah mendaftar menggunakan Mobile JKN, saya
dapat mengestimasi waktu kapan saya akan datang ke
klinik,” kata Iin Nuraeni yang sudah beberapa bulan ini
menggunakan aplikasi Mobile JKN.
Dengan adanya fasilitas pendaftaran layanan secara
daring ini, Nuraeni juga merasa tidak perlu khawatir
untuk berada di fasilitas kesehatan terlalu lama dan risiko
penularan COVID-19 di masa pandemi.
Sama halnya dengan Iin Nuraeni, peserta JKN-KIS
lainnya dari Kampung Pasirmanggu Kecamatan
Cikeusal Kabupaten Serang Banten Rukiyah juga
sangat merasakan manfaat menggunakan Mobile JKN.
Rukiyah yang berprofesi sebagai guru di sekolah swasta
dan menjadi peserta JKN-KIS sejak tahun 2014 ini
mengatakan, bahwa di era digital dan revolusi industri
4.0 seperti saat ini sudah sepatutnya BPJS Kesehatan
mengikuti perkembangan zaman. Di mana, kemudahankemudahan dalam mengakses layanan berada dalam
satu genggaman smartphone yang sangat dibutuhkan
dewasa ini.
“Hadirnya teknologi, salah satunya mempermudahkan
kita dalam melakukan suatu hal. Begitu pun dengan
hadirnya aplikasi Mobile JKN, di mana dapat
mempermudahkan kita dalam mendapatkan pelayanan
kesehatan,” kata Rukiyah.
Lebih dari itu, BPJS Kesehatan saat ini juga mampu
mengembangkan sistem dengan teknologi informasi
yang sudah banyak dilakukan oleh perusahaan rintisan
atau startup teknologi di bidang kesehatan, yaitu layanan
telemedicine atau layanan konsultasi dokter jarak jauh
yang diakses secara daring.
Layanan telemedicine tersebut juga bisa diakses melalui
smartphone melalui aplikasi Mobile JKN. Pada aplikasi
Mobile JKN hanya tinggal pilih fitur Konsultasi Dokter,
kemudian peserta JKN-KIS bisa memilih dokter yang
tersedia pada FKTP yang terdaftar. Peserta kemudian
bisa melakukan konsultasi kesehatan secara daring
melalui pesan singkat dengan dokter.

Peserta JKN-KIS

Nuraeni dan Rukiyah

Dengan fitur ini, peserta dapat berkomunikasi dengan
dokter di FKTP tertentu tanpa harus bertatap muka secara
langsung sehingga dapat meminimalkan penularan
COVID-19 dan peserta cukup berkatifitas dari rumah saja.
Nuraeni pun turut merasakan kemudahan untuk dapat
berkomunikasi dengan dokter di FKTP tempat dirinya
terdaftar melalui menu konsultasi dokter pada Mobile
JKN. Nuraeni menyebut fitur ini juga sangat bermanfaat
dan juga dilengkapi dengan memberikan kesempatan
peserta untuk memberi penilaian dan umpan balik
kepada dokter setelah melakukan konsultasi secara
daring.
Hal lain lagi yang bisa dirasakan manfaatnya bagi peserta
JKN-KIS yang mengakses layanan kesehatan di FKTP
selama masa pandemi adalah pengambilan obat yang
bisa langsung diambil di apotek rujuk balik tanpa harus
ke fasilitas kesehatan.
Salah satu peserta JKN-KIS dari Kota Malang yang
juga merupakan pasien Program Rujuk Balik (PRB)
Liliana mengungkapkan bahwa sejak terjadi pandemic
COVID-19, untuk pengambilan obat tiap bulannya bisa
langsung datang ke apotek rujuk balik yang bekerja sama
dengan BPJS Kesehatan. Liliana mengaku sebelumnya
untuk mengambil obat harus ke FKTP terlebih dahulu.
"Sekarang saya bisa lebih cepat dapat mengambil
obat, dan langsung datang ke apoteknya, sehingga
mengurangi bertemu dengan banyak orang dan bisa
lebih banyak di rumah,’’ kata Liliana.
Peserta JKN-KIS yang sudah masuk dalam Program Rujuk
Balik (PRB) bisa mendapatkan obat di apotek Rujuk Balik
lebih awal tanpa harus datang ke FKTP, namun harus
disertai riwayat konsultasi dengan dokter di FKTP yang
terdaftar secara daring.
Dengan demikian pasien penderita penyakit kronis yang
membutuhkan persediaan obat yang berkelanjutan
dapat terjaga kestabilan kesehatannya di tengah
pandemic COVID-19 di Indonesia yang masih terjadi
penularan di masyarakat.
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INSPIRASI

Cara Pukesmas Butuh Purworejo

P

Edukasi Protokol Kesehatan Melalui Vlog

andemi COVID-19 yang masih berlangsung
membuat berbagai aspek kehidupan untuk
beradaptasi menggunakan cara-cara baru agar
tetap beraktivitas seperti biasa. Begitu juga
dengan kondisi kesehatan masyarakat yang harus atau
bahkan lebih terjaga di masa pandemi seperti saat ini.
Bagi masyarakat yang mengidap penyakit kronis tentunya
harus tetap melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan
untuk mengontrol kondisi kesehatannya. Selain itu bagi
balita pun tetap harus melakukan imunisasi dasar yang
wajib diberikan agar anak dapat terhindar dari berbagai
penyakit yang bisa dicegah menggunakan vaksin.
Sebenarnya, masyarakat tidak perlu takut untuk datang
ke fasilitas kesehatan di saat pandemi COVID-19 yang
masih berlanjut asalkan mematuhi protokol kesehatan
dan melaksanakannya secara ketat. BPJS Kesehatan telah
menggelar lomba vlog bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) yang kontennya merupakan edukasi dan
sosialisasi bagi masyarakat untuk tetap berkunjung ke
FKTP dengan mematuhi protokol kesehatan.

menciptakan karya sebagai ajakan kepada masyarakat
untuk menerapkan upaya preventif di saat pandemi
COVID-19.
“Keikutsertaan kami dalam kegiatan vlog ini untuk
menyuarakan bagaimana upaya preventif COVID-19
agar orang-orang sadar dan tergerak berubah. Apresiasi
dan ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada BPJS
Kesehatan yang sudah mengadakan lomba ini,” kata
Christinawati
Menurut Christinawati pemberian informasi di masa
seperti ini perlu dipikirkan bagaimana cara yang mudah
dan dapat diterima oleh semua orang. Christinawati
menyebut dengan video blog atau vlog adalah cara
terbaik saat ini untuk mengedukasikan protokol
kesehatan di era digitalisasi dan internet.

Lomba Vlog FKTP yang digelar BPJS Kesehatan dalam
rangka menyambut HUT RI ke-75 dan HUT BPJS
Kesehatan ke-52 tersebut mensyaratkan FKTP untuk
menceritakan protokol kesehatan dalam melayani
masyarakat, khususnya peserta JKN-KIS, selama pandemi
COVID-19.
Dari 4.782 peserta se-Indonesia yang mengikuti lomba
tersebut, diperoleh 13 peserta terbaik di masing-masing
Kedeputian Wilayah BPJS Kesehatan yang ditetapkan
berdasarkan hasil penilaian BPJS Kesehatan, Dinas
Kesehatan, dan Satgas COVID-19.
Gelar juara I Lomba Vlog FKTP tersebut jatuh pada UPT
Puskesmas Butuh Purworejo Provinsi Jawa Tengah yang
menggambarkan dengan jelas mengenai prosedur
berkunjung ke FKTP di masa pandemi COVID-19.
Kepala Puskesmas Butuh Christinawati mengatakan
bahwa kreativitas membuahkan hasil yang bagus untuk
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Dalam video blog hasil karya UPT Puskesmas Butuh
menggambarkan bahwa FKTP siap memberikan layanan
kesehatan meski masih terjadi pandemic COVID-19.
Namun, Puskesmas Butuh mengajak masyarakat untuk
tidak lupa mengenakan masker saat berkunjung ke FKTP,
menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan di tempat yang
telah disediakan di fasilitas kesehatan baik menggunakan
sabun atau hand sanitizer.
Tidak hanya soal protokol kesehatan, UPT Puskesmas
Butuh Purworejo juga menjelaskan melalui video tentang
bagaimana proses dan tata cara mengakses layanan
kesehatan dengan memanfaatkan Jaminan Kesehatan
Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Gelar juara II dan III Lomba Vlog FKTP diberikan kepada
Klinik Pratama Putu Pawarta Badung Bali dan Klinik
Azka Nadhifah Makassar. Kriteria penilaian pemenang
lomba mengacu pada kesesuaian tema, kreativitas video,
originalitas, penyampaian pesan, serta kualitas audio dan
visual video.

PERSEPSI

Hakim Atau Profesi Lain

Punya Hak yang Sama dalam JKN-KIS
BPJS Kesehatan mengapresiasi
atensi
KY
terhadap
implementasi
JKN-KIS
tersebut.
Saat
ini,
BPJS
Kesehatan terus melakukan
upaya
penyempurnaan
layanan bagi peserta JKN-KIS.
Terkait layanan administrasi,
BPJS
Kesehatan
telah
melakukan simplifikasi layanan
administrasi melalui berbagai
kanal digital. Langkah ini
dilakukan untuk memudahkan
masyarakat
menyelesaikan
urusan administrasi JKN-KIS.

D

alam Program Jaminan Kesehatan NasionalKartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) semua peserta
mendapatkan layanan kesehatan yang sama
sesuai haknya. Entah itu berprofesi sebagai
buruh, petani, guru, hakim, jaksa, anggota DPR atau
presiden sekali pun. Karena program pemerintah yang
diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan ini memang
berfokus untuk mewujudkan penyelenggaraan jaminan
kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi.
Artinya, setiap penduduk Indonesia apapun latar
belakang dan profesinya berhak memperoleh layanan
jaminan kesehatan berdasarkan kebutuhan medisnya.
Selain hak, tentu ada pula kewajiban yang harus
dipenuhi, yakni mengikuti prosedur dan ketentuan yang
diberlakukan. Ini untuk memastikan pelayanan jaminan
kesehatan berjalan dengan adil dan tertib bagi seluruh
peserta JKN-KIS.
Hakim dan jaksa, misalnya, adalah pegawai negeri sipil
(PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) yang mana dalam
Program JKN-KIS mereka termasuk dalam kelompok
pekerja penerima upah pemerintah (PPU-P). Iuran setiap
bulannya dibayarkan dari APBN maupun APBD kepada
BPJS Kesehatan.
Mereka mendapatkan layanan kesehatan sama seperti
peserta lainnya, misalnya harus melalui sistem rujukan
dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) ke faskes
rujukan tingkat lanjut (FKRTL) atau rumah sakit. Kecuali
dalam kondisi emergensi atau gawat darurat, bisa
langsung ke RS tanpa rujukan dari FKTP.
Komisi Yudisial (KY) pernah melakukan survei selama
kurun waktu 2016 hingga 2018 mengenai pandangan
para hakim atas jaminan/layanan fasilitas kesehatan. Dari
survei ini ditemukan beberapa hal di lapangan, misalnya
penyediaan fasilitas kesehatan belum optimal dalam
memberikan pelayanan kesehatan kepada hakim.

Jika
dulu
pelayanan
administrasi
biasanya
dilakukan di Kantor Cabang dan Kantor Kabupaten/Kota,
kini bisa melalui aplikasi Mobile JKN, BPJS Kesehatan
Care Center 1500 400, serta CHIKA dan VIKA. CHIKA
adalah pelayanan informasi dan pengaduan melalui
chat yang direspons oleh artificial intelligence. CHIKA
memberi informasi seperti cek status peserta, cek tagihan
BPJS Kesehatan, lokasi fasilitas kesehatan, lokasi kantor
cabang, mengubah data peserta, dan registrasi peserta.
Fitur ini dapat diakses lewat Facebook Messenger,
Telegram, serta WhatsApp di nomor 08118750400.
Sementara VIKA adalah layanan informasi menggunakan
mesin penjawab. Gunanya untuk mengecek status
tagihan dan status kepesertaan melalui BPJS Kesehatan
Care Center 1500 400. Sebagai informasi, di tahun 2019
angka kepuasan peserta JKN-KIS mencapai 80,1%, naik
dari tahun sebelumnya yang mulanya 79,7%. Hal ini tak
lepas dari upaya penyempurnaan layanan administrasi
yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan
kemudahan bagi pesertanya.
Berdasarkan regulasi yang berlaku, setiap peserta JKNKIS berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai
dengan indikasi medis yg ditetapkan oleh dokter dan
sesuai dengan prosedur yang berlaku. Apabila peserta
JKN-KIS sudah memenuhi 2 kriteria tersebut dan
mengalami penolakan pelayanan di rumah sakit, maka
peserta yang bersangkutan dapat melakukan pengaduan
kepada petugas BPJS SATU! yang berada di rumah sakit
tersebut.
Selain itu, juga bisa melakukan pengaduan melalui BPJS
Kesehatan Care Center 1500 400, aplikasi Mobile JKN,
atau bahkan melalui media sosial resmi BPJS Kesehatan
(Facebook, Twitter, dan Instagram). Fasilitas kesehatan
yang terbukti melakukan penolakan terhadap hak-hak
peserta JKN-KIS dapat dikenai sanksi sebagaimana
tertuang dalam kontrak kerja sama dengan BPJSK.
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SEHAT &
Gaya Hidup

Hidroponik
Bisa Jadi Solusi Kebosanan
Selama Pandemi

S

tay at home atau tetap tinggal di rumah selama
pandemi Covid-19 mungkin sangat menjenuhkan
dan membosankan. Ada banyak cara bisa
dilakukan untuk mengusir rasa bosan dan
stress. Bagi yang suka dengan tanaman atau berkebun,
mungkin hidroponik atau menanam tanaman hias bisa
jadi salah satu aktifitas yang menyenangkan. Hidroponik
(hydroponic) adalah cara budi daya tanaman dengan
menggunakan media air tanpa tanah. Punya pekarangan
terbatas tak menjadi masalah untuk menyalurkan hobi
yang satu ini.
Pecinta hidroponik yang juga Guru Besar Institut Pertanian
Bogor (IPB) Bidang Ekologi dan Manajemen Lanskap,
Prof Dr Hadi Susilo Arifin, mengatakan, hidroponik dan
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menanam tanaman hias merupakan kegiatan yang
banyak diminati di masa pandemi Covid-19.
“Hidroponik bukan hal baru. Tetapi sejak pandemi
Covid-19 orang mulai bosan, kemudian menghilangkan
kebosanan dengan menyalurkan hobi ke hidroponik atau
tanaman hias,” ujar Prof Hadi kepada INFO BPJS melalui
sambungan telepon, baru-baru ini.
Untuk tanaman hias ada beberapa jenis yang paling
diminati saat ini, seperti anthurium, monstera, aglonema,
philodendron dan gladium. Tanaman hias bisa juga
dilakukan dengan cara hidroponik. Paling sering
adalah bunga sirih gading dan scindapsus. Tanaman
dimasukkan dalam botol kaca berisi air, didiamkan, lalu

SEHAT & GAYA HIDUP
akarnya tumbuh.
Tetapi, cara hidroponik jarang dilakukan untuk tanaman
hias. Karena tanaman hias sifatnya ornamental atau
memberi kesan keindahan, sehingga umumnya hanya
menggunakan beberapa pot. Selain itu, air di dalam
pot menimbulkan banyak nyamuk di dalam rumah
juga menjadi alasan hidroponik tanaman hias jarang
dilakukan.
Berbeda dengan tanaman hias, hidroponik perlu investasi
alat dan biasanya satu unit, bukan cuma beberapa pot.
Umumnya tanaman hidroponik adalah sayuran, seperti
pakcoy, selada, kangkung, bayam, dan kailan. Bagi yang
menyukai sayuran, cara hidroponik ini menjadi pilihan
karena bersih dan bisa menjadi hiasan di salah satu
sudut rumah. Untuk orang kota, hidroponik mungkin
memberikan sensasi dan kepuasan tersendiri. Karena
merasa tananam tersebut tidak menggunakan peptisida
berbahaya, pupuk yang tidak berlebihan, dan sayuran
biasanya lebih enak.
Hidroponik yang benar, salah satunya adalah nutrient
film technique (NFT), yaitu metode budidaya dengan
akar tanaman tumbuh pada lapisan nutrisi yang
dangkal dengan tersirkulasi, sehingga tanaman dapat
memperoleh cukup air, nutrisi maupun oksigen. Sistem
kerja NFT yaitu akar tanaman akan terendam dalam air

yang mengandung pupuk. Air bersirkulasi selama 24 jam
terus-menerus. Sebagian akar terendam dan sebagian
lagi berada di atas permukaan air. Lapisan air sangat tipis
sekitar 3 mm sehingga mirip film. Itulah mengapa sistem
ini disebut sebagai NFT.
Selain menghasilkan tanaman yang bersih dan sehat
buat konsoumsi, kegiatan menaman dengan hidroponik
dapat hilangkan kejenuhan dan stres. Betul bahwa
apapun yang dilakukan karena hobi atau suka pasti ada
relaksasi dan rekreasi yang didapat. Tetapi, berkebun atau
menanam akan memberikan sensasi berbeda. Karena ini
berhubungan dengan makhluk hidup, ada rasa gembira
dan kasih sayang saat merawat tanaman tersebut.
“Ketika ditanam lalu tumbuh, muncul daun, muncul
bunga, keluar buah, di situ ada kepuasan sendiri. Ibarat
kita bisa beli sekian kilo buah atau sayuran di pasar, tidak
sama rasanya dengan kita memanen satu ikat sayuran
atau satu buah dari hasil karya kita sendiri. Ada kepuasan
batin, ada rasa gembira,” ujar Prof Hadi.
Melakukan aktivitas positif dan menyenangkan pada
akhirnya berdampak baik terhadap meningkatnya
kualitas hidup dan produktifitas kerja. Aktifitas ini
mungkin lebih produktif dibandingkan main game online
hanya di dalam rumah.
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KONSULTASI

Bagaimana
cara mengubah
BPJS yang dari
pemerintah (PBI)
menjadi yang
bayar sendiri?
Apakah harus ke
kantor BPJS?
IG: @khashXXXX

JAWAB

Peralihan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) kini dapat
dilakukan dengan memanfaatkan Pelayanan Administrasi
melalalui Whatsapp (PANDAWA). Anda dapat mengakses
nomor PANDAWA BPJS Kesehatan sesuai dengan
wilayah tempat Anda tinggal saat ini. Untuk mengetahui

nomornya, Anda dapat menghubungi BPJS Kesehatan
Care Center 1500 400 atau melihatnya di postingan
media sosial resmi BPJS Kesehatan (@bpjskesehatan_ri).
Adapun layanan PANDAWA tersedia setiap hari SeninJumat pukul 08.00-14.00 waktu setempat.

Saya mau tanya,
bagaimana
cara memblokir
peserta BPJS
Kesehatan
yang sudah
meninggal?
Apakah bisa
diwakilkan pakai
surat kuasa?
IG: @chinouXXXX

JAWAB

Betul, untuk menghindari terjadinya tunggakan
iuran, status peserta JKN-KIS yang sudah meninggal
harus segera dilaporkan dan dinonaktifkan. Adapun
pengurusan penonaktifan peserta yang sudah
meninggal bisa diwakilkan oleh anggota keluarga
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peserta yang bersangkutan. Anggota keluarga yang
mengurus penonaktifan peserta yang sudah meninggal
harus membawa kartu keluarga (KK), KTP, dan kartu JKNKIS milik peserta yang meninggal.

