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CEO Message

“

HUT Ke-54: Kolaborasi dan Inovasi Makin
Diperkuat, Prestasi Kian Meningkat

15 Juli akan selalu menjadi tanggal istimewa bagi
BPJS Kesehatan karena pada tanggal tersebut di
tahun 1968, tonggak sejarah terbentuknya program
jaminan kesehatan telah dimulai dengan berdirinya
Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan
(BPDPK). Tahun demi tahun terlewati. Transformasi
demi transformasi telah dilalui. Dari ‘Badan’ ke ‘Badan’,
dari BPDPK hingga BPJS Kesehatan. Sampai pada
tahun 2022, organisasi ini kembali merayakan hari
jadinya yang ke-54. Dapat melewati usia lebih dari
setengah abad merupakan perjalanan yang luar biasa
dan bukan suatu hal yang mudah. Berbagai tantangan
telah kami hadapi, mulai dari penyelenggaraan jaminan
kesehatan yang sifatnya hanya terbatas bagi beberapa
kalangan hingga kini program mulia ini dapat dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat luas. Perjalanan panjang
mewujudkan cita-cita luhur penyelenggaraan Program
Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat
(JKN-KIS) akan selalu menjadi kisah yang menarik untuk
dikenang setiap tahunnya.
Tentu kami tidak hanya berhenti pada terwujudnya citacita penyelenggaraan Program JKN-KIS. Lebih dari itu,
kami masih memerlukan upaya ekstra untuk menjaga
keberlangsungan program ini, hingga manfaatnya
dapat dirasakan oleh seluruh penduduk Indonesia. Kami
pun menyadari bahwa program ini telah membentuk
jalinan rantai ekosistem yang besar dengan melibatkan
berbagai pihak dan para pemangku kepentingan. Untuk
itu, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan
menjadi hal yang sangat penting untuk senantiasa
dilakukan. Melalui kolaborasi dan dukungan dari para
pemangku kepentingan, maka rantai kesinambungan
penyelenggaraan Program JKN-KIS dapat senantiasa
terjaga sehingga program ini dapat terus hadir untuk
menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat.
Selain berkolaborasi dengan berbagai pemangku
kepentingan, ada satu hal lagi yang membuat BPJS
Kesehatan senantiasa bertahan sampai hari ini,
yaitu kami tak pernah berhenti melakukan inovasi.
Perbaikan demi perbaikan, cara pikir serta cara kerja
baru senantiasa kami lakukan demi keberlangsungan
Program JKN-KIS. Semua upaya yang kami lakukan
dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS bukan
hanya untuk kebaikan organisasi tetapi juga wujud
pengabdian kami bagi negeri. Lebih dari itu, kami ingin
mengangkat Program JKN-KIS ke tempat yang lebih
tinggi, tidak sekadar bermanfaat bagi masyarakat tetapi
juga menjadi program kebanggaan Indonesia.
Menyadari pentingnya kolaborasi dan inovasi yang
kami lakukan, maka pada HUT ke-54 BPJS Kesehatan
kami mengambil tema “Kolaborasi dan Inovasi JKN
Kebanggaan Indonesia” sebagai upaya untuk menjaga
Program JKN-KIS agar berkelanjutan dan dilaksanakan
secara bersama-sama.

Alhamdulillah, upaya kolaborasi ini semakin diperkuat
dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1
Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan Nasional yang mengamanatkan
kolaborasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga
untuk bersama-sama mengawal penyelenggaraan
Program JKN-KIS. Ucapan terima kasih kami sampaikan
kepada seluruh pihak yang telah berkomitmen
menyukseskan Program JKN-KIS. Kami optimis, hadirnya
Inpres Nomor 1 Tahun 2022 mampu mempererat
sinergi kita untuk bersama-sama menjaga sustainabilitas
Program JKN-KIS sehingga masyarakat memperoleh
kepastian akses pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Rasa syukur tentu semakin bertambah karena upaya
inovasi yang kami lakukan telah berbuah prestasi
membanggakan. Inovasi yang kami lakukan tidak
hanya mendapatkan apresiasi di tingkat nasional
tetapi juga di kancah internasional. Capaian ini tentu
semakin memperkuat komitmen kami untuk senantiasa
melakukan terobosan demi terobosan yang diharapkan
dapat meningkatkan kualitas mutu layanan serta
menjaga keberlangsungan dalam penyelenggaraan
Program JKN-KIS sehingga mampu menjadi program
kebanggaan bangsa Indonesia.
Direktur Utama
Ali Ghufron Mukti
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DAFTAR ISI
FOKUS

54 Tahun BPJS Kesehatan
Kolaborasi dan Inovasi Bersama
Langgengkan JKN
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Dalam usia ke-54 BPJS Kesehatan, Program
Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia
Sehat (JKN-KIS) yang mulai diselenggarakan
pada 2014 juga kini berjalan sembilan tahun
penyelenggaraannya.

PELANGGAN

Yuk, Pahami Ketentuan Denda Layanan
JKN

16

Apabila peserta menunggak iuran, maka status
kepesertaannya dinonaktifkan sementara.
Konsekuensinya, peserta tidak bisa lagi
menggunakan kartu JKN-KIS tersebut untuk
berobat ke rumah sakit.

BENEFIT

Ujicoba Telemedicine Layanan JKN
Jangkau Seluruh Pelosok Negeri
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BPJS Kesehatan terus berupaya meningkatkan
mutu layanan kepada peserta JKN-KIS
dengan mengembangkan sistem pelayanan
kesehatan berbasis telemedicine.

TESTIMONI

Pelayanan Makin Baik, BPJS Kesehatan
Diharapkan Dapat Terus Berinovasi

18

Sebagai penyelenggara Program JKN-KIS,
telah banyak inovasi yang dihadirkan BPJS
Kesehatan untuk memberi kemudahan kepada
peserta. Hal ini juga diakui Muhammad Faisal
asal Sukabumi, Jawa Barat.
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BINCANG
Memaknai Perjalanan 54 Tahun
BPJS Kesehatan
PPS Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan
Regina Maria Wiwieng Handayaningsih
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Saya selaku Dewan Pengawas juga meminta
dilakukan perbaikan demi peningkatan kualitas,
dilakukan efisiensi dan efektivitas layanan itu
sendiri.

SALAM
REDAKSI
USIA 54 TAHUN BPJS KESEHATAN, JKN JADI
KEBANGGAAN NEGERI
Pembaca setia Media Info BPJS Kesehatan
Perjalanan BPJS Kesehatan kini sudah menapaki usia 54
tahun. Apapun lebel organisasi ini, baik mulai dari Badan
Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK),
Perum Husada Bhakti (PHB), PT Askes (Persero) maupun
BPJS Kesehatan, memiliki tujuan yang sama yaitu
melayani masyarakat dalam menjamin akses layanan
kesehatan di penjuru negeri.

GAYA HIDUP

26

Di dalam kopi sendiri terdapat zat yang
dinamakan kafein, yaitu senyawa alkaloid
xantina berbentuk kristal dan berasa pahit
yang bekerja sebagai obat perangsang
psikoaktif dan diuretic ringan.

Program JKN sendiri telah sampai pada usia sewindu.
Program ini telah berada di tengah masyarakat,
mengayomi dan melindungi akses layanan kesehatan
peserta sebesar 243 juta jiwa. Berbagai upaya
peningkatan kualitas layanan melalui berbagai inovasi
serta kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan
adalah hal yang tidak pernah luput dilakukan setiap
masa organisasi ini berdiri.
Inilah yang menjadi salah satu pondasi hingga akhirnya
Program JKN makin kokoh berdikari dan menjadi
kebanggan bangsa Indonesia. Refleksi 54 tahun
perjalanan diharapkan terus memberikan kontribusi
berarti bagi bangsa ini. Program JKN adalah andalan
dalam mewujudkan pemulihan dan kebangkitan negeri
dari masa pandemi.

TEKNO

28

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.
Dirgahayu!

Tujuan dari dashboard tersebut agar dapat
membantu Pemerintah Daerah dalam
memahami kondisi sesuai karakteristik wilayah
kerjanya

PENGARAH Ali Ghufron Mukti PENANGGUNG JAWAB Andi Afdal PEMIMPIN UMUM Arief Syaefuddin PEMIMPIN REDAKSI M.Iqbal Anas Ma’ruf
SEKRETARIAT Rini Rahmitasari Ni Kadek Manipuspaka Devi REDAKTUR Johana Widianti Utami Asyraf Mursalina Dwi Asmariyanti Subkhan Adrielona J. Magdalena
Siregar Rahmat Asri Ritonga Juliana Ramdhani Angela Dian Ratnasari Darusman Thohir EDITOR Arif Budiman Diah Ismawardani Ranggi Larissa Izzati Al Hafiz DISTRIBUSI &
PERCETAKAN KGS. Hamdani Agung Priyono Rifky Firmansyah Raden Paramita Suciani Elmira Dwi Berty Amin Rahman Hardi Siswanto Aditya Yoma PENGEMBANGAN
Akhmad Tasyrifan Didik Dharmadi Anastasya Margaret Mohamad Irfan

BULETIN DITERBITKAN OLEH BPJS KESEHATAN :
Jln. Letjen Suprapto PO BOX 1391/JKT Jakarta Pusat Tlp. (021) 4246063,
Fax. (021) 4212940
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KILAS &PERISTIWA

“

Resmi Bertugas, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan
Siap Tancap Gas Optimalkan Program JKN

Jakarta – Prof. Abdul Kadir resmi bertugas sebagai
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Masa Jabatan
Tahun 2021 - 2026. Hal tersebut sesuai dengan
Keputusan Presiden Nomor 65/P Tahun 2022 Tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar
Waktu Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Sisa
Masa Jabatan Tahun 2021-2026. Pengangkatan tersebut
juga sekaligus menggantikan almarhum Achmad
Yurianto yang telah wafat pada 21 Mei 2022 lalu.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama BPJS
Kesehatan Ghufron Mukti menyampaikan dengan
dipilihnya Abdul Kadir sebagai Ketua Dewan
Pengawas BPJS Kesehatan yang baru, diharapkan bisa
berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh jajaran
Direksi dan Dewan Pengawas lainnya. Menurutnya,
dengan telah ditetapkan fokus utama BPJS Kesehatan
tahun 2022, diharapkan Ketua Dewan Pengawas BPJS
Kesehatan yang baru bisa langsung tancap gas untuk
bekerja sama demi mengoptimalkan penyelenggaraan
Program JKN.
“Saya mengucapkan selamat kepada Prof. Abdul Kadir
atas terpilihnya sebagai Ketua Dewan Pengawas BPJS
Kesehatan. Harapannya, setelah ini bisa langsung
berkoordinasi melakukan konsolidasi dengan seluruh
anggota Dewan Pengawas lainnya untuk menajamkan
pandangan dan menyerasikan langkah agar Program
JKN bisa diimplementasikan dengan baik,” kata Ghufron.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko
PMK), Muhadjir Effendy menjelaskan Dewan Pengawas
BPJS Kesehatan memiliki kewajiban untuk mengawasi
penyelenggaraan Program JKN oleh jajaran direksi.
Bukan hanya itu, seluruh jajaran Direksi dan Dewan
Pengawas harus bekerja sesuai dengan yang telah
diamanatkan oleh Undang-Undang.
“Adalah kewajiban dari pengawas untuk mengawasi,
dan yang diawasi harus terima kritikan dan masukan
dari pengawas. Upayakan paling tidak setiap bulan
harus ada masukan, karena saya kira di BPJS Kesehatan
masih terdapat hal yang bisa dikritisi, dikoreksi dan
dilakukan perbaikan,” ungkap Muhadjir.
Muhadjir berharap, dengan penunjukkan Dewan
Pengawas yang baru dapat terjalin kerjasama yang baik
antara Dewan Pengawas dan BPJS Kesehatan dan dapat
menjadi counter part dan saling melengkapi.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas
BPJS Kesehatan, Abdul Kadir menyampaikan terima
kasih kepada Presiden Joko Widodo atas penunjukkan
dirinya. Dirinya menyebut penunjukkannya bukan
amanah yang ringan, namun tugas yang berat. Namun,
ia optimis pelaksanaan BPJS Kesehatan dapat berjalan
dengan baik berkat kerja sama stakeholder dan arahan
dari pemerintah pusat.

"Saya percaya bahwa semua stakeholder yang terkait dengan BPJS Kesehatan sangat
mendukung implementasi Program JKN. Prinsipnya pelaksanaan pengawasan BPJS Kesehatan
kita tetap melaksanakan sesuai dengan aturan-aturan perundang-undangan berlaku," tutupnya.
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“

HUT ke-54, BPJS Kesehatan
Hadirkan Layanan
Hingga ke Ujung Negeri

Nias – Dalam rangka memperingati HUT ke-54
BPJS Kesehatan pada 15 Juli 2022 nanti sekaligus
meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),
Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan
turun langsung memberikan pelayanan informasi
seputar JKN di 14 kabupaten/kota terluar atau
perbatasan Indonesia. Ke-14 kabupaten/kota
tersebut meliputi Sabang, Nias, Natuna, Sebatik,
Kepulauan Talaud, Rote, Merauke, Entikong,
Malinau, Morotai, Atambua, Jayapura, Sumba, dan
Sumbawa.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti
mengatakan, meski Program JKN telah sewindu
berjalan, namun upaya edukasi kepada masyarakat
mengenai manfaat, hak, kewajiban, hingga
prosedur layanan Program JKN tak henti dilakukan.
Ia menegaskan, bertambahnya jumlah peserta
JKN juga harus diiringi dengan kemudahan akses
informasi dan penanganan pengaduan.
Di waktu yang sama, BPJS Kesehatan juga
menggelar Pekan Senam Prolanis bagi Peserta JKN
Serentak (Pekan Semangat) di 5.400 titik. Senam
Prolanis ini pun berhasil menyabet Rekor MURI
sebagai pelaksanaan senam bagi peserta penyakit
kronis dengan titik lokasi pelaksanaan terbanyak
se-Indonesia.

Menurut Ghufron, pada tahun 2021, biaya yang
dihabiskan untuk penyakit katastropik mencapai
Rp 17,915 triliun atau 24,11% dari total biaya
pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang
dikeluarkan BPJS Kesehatan. Oleh karena itu,
pihaknya berupaya menjaga masyarakat yang
sehat tetap sehat melalui berbagai program
promotif preventif. Sementara bagi masyarakat
yang berisiko menderita penyakit katastropik
seperti diabetes melitus dan hipertensi, dapat
mengelola risiko tersebut melalui Program
Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) yang juga
merupakan bagian dari upaya promotif preventif
perorangan peserta JKN.
“Berbagai penyakit katastropik tersebut sangat
bisa dicegah dengan menerapkan pola hidup
sehat. Melalui kegiatan senam ini, kami ingin
mempromosikan betapa murahnya dan mudahnya
menjalankan hidup sehat. Dampak jangka
panjangnya diharapkan bisa menekan jumlah
penderita penyakit katastropik di Indonesia,” jelas
Ghufron.
Masih dalam rangkaian peringatan ulang tahunnya
yang ke-54, BPJS Kesehatan juga menggelar aksi
donor darah yang melibatkan partisipasi seluruh
pegawai BPJS Kesehatan di penjuru Indonesia.
Ghufron menuturkan, aksi kemanusiaan ini
merupakah wujud kepedulian dan semangat
gotong royong Duta BPJS Kesehatan dalam
membantu masyarakat yang membutuhkan.
Sebelum mendonorkan darah, Duta BPJS
Kesehatan wajib menjalani skrining kesehatan
terlebih dulu untuk memastikan memenuhi
kualifikasi sebagai calon pendonor darah.
EDisi 109/media INFO BPJS KESEHATAN
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FOKUS

“

54 Tahun BPJS Kesehatan
Kolaborasi dan Inovasi Bersama Langgengkan JKN

T

epat 15 Juli 2022, BPJS Kesehatan memeringati
hari jadinya yang ke-54. Usia 54 tahun
bukanlah waktu yang singkat bagi lembaga
yang diamanatkan untuk memberikan jaminan
pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat
Indonesia.
Selama 54 tahun berdiri, BPJS Kesehatan melakukan
beberapa transformasi dari kelembagaannya. Bermula
dari Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan
Kesehatan (BPDPK) pada tahun 1968 yang hanya
memberikan jaminan kesehatan pada para aparatur sipil
negara (ASN) dan keluarganya, berganti status menjadi
Perum Husada Bhakti (PHB) dan PT Askes (Persero)
yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
hingga akhirnya menjadi lembaga negara Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk
mengimplementasikan Cakupan Kesehatan Semesta
(Universal Health Coverage) bagi seluruh masyarakat
Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang Dasar 1945.
Dalam usia ke-54 BPJS Kesehatan, Program Jaminan
Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)
yang mulai diselenggarakan pada 2014 juga kini
berjalan sembilan tahun penyelenggaraannya. Tidak
dapat dipungkiri bahwa penyelenggaraan program
JKN-KIS tidak berjalan dengan mulus dan mendapati
berbagai tantangan dalam menjamin kesehatan
masyarakat Indonesia.
Kendati begitu, program JKN-KIS bersama dengan
BPJS Kesehatan sebagai penyelenggaranya tidak henti
melakukan perbaikan-perbaikan dan inovasi untuk
meningkatkan kualitas dari berbagai sisi. Perbaikan
dari sisi kualitas pelayanan kesehatan, administrasi
kepesertaan, dan hingga pengelolaan keuangan
program JKN-KIS agar bisa terus berkelanjutan
memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia.
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kementerian dan lembaga terkait, asosiasi profesi
kedokteran, fasilitas pelayanan kesehatan, hingga
masyarakat Indonesia itu sendiri.
Oleh karena itu pada hari jadinya yang ke-54, BPJS
Kesehatan mengangkat tema “Kolaborasi dan Inovasi
JKN Kebanggaan Indonesia” sebagai upaya untuk
menjaga Program JKN-KIS agar berkelanjutan yang
dilakukan secara bersama-sama. Filosofi tema HUT
tersebut diambil untuk menunjukkan sinergi, kerja sama,
dan pembaharuan ide melibatkan internal dan eksternal
BPJS Kesehatan, demi mewujudkan JKN sebagai
kebanggaan bangsa. Adanya JKN-KIS merupakan
wujud kehadiran negara untuk memberikan layanan
berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pps Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Regina
Maria Wiwieng Handayaningsih mengatakan usia 54
tahun BPJS Kesehatan dipenuhi dengan evolusi dan
transformasi yang membuat lembaga publik ini semakin
teruji. Wiwieng mengatakan transformasi yang telah
banyak dilakukan ini akan membuat BPJS Kesehatan
semakin kuat, namun dengan tidak lupa untuk terus
berinovasi menyesuaikan diri dengan perubahanperubahan yang terjadi.
“Saat ini BPJS Kesehatan selalu dipacu untuk
menyesuaikan diri dengan segala perubahan, baik
perubahan dalam bisnis proses maupun perubahan
mindset. Namun demikian BPJS Kesehatan yang
sekarang berusia 54 tahun sudah teruji tentu saja.
dan kita mesti yakin bahwa segala perubahan segala
transformasi yang dilakukan BPJS Kesehatan tidak akan
membuat kita lemah, tidak akan pernah membuat kita
merasa tertinggal,” ungkap Wiwieng.

Namun program Jaminan Kesehatan Nasional
bukanlah milik BPJS Kesehatan sendiri, bukan hanya
diselenggarakan sendirian oleh BPJS Kesehatan,
melainkan program pemerintah yang diamanatkan oleh
UUD 1945 untuk menjamin kesehatan rakyat Indonesia.
Dan tentu saja BPJS Kesehatan tidak bisa sendirian
dalam menyelenggarakan Program JKN-KIS.

Pada Syukuran Puncak HUT ke-54 BPJS Kesehatan
Deputi III Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas
Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan,
Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia
dan Kebudayaan Agus Suprapto yang hadir dalam
acara syukuran mewakili Menteri Koordinator Bidang
Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir
Effendi, mengungkapkan capaian yang diraih BPJS
Kesehatan sangat luar biasa di tengah berbagai
dinamika khususnya kondisi pandemi dan penurunan
ekonomi global.

Dibutuhkan banyak pihak untuk bisa menyukseskan
penyelenggaraan program asuransi kesehatan
sosial yang telah bergulir sejak 2014 ini. Program
JKN-KIS membutuhkan kolaborasi yang kuat dari
seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam
penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat
Indonesia ini. Mulai dari BPJS Kesehatan itu sendiri,

“Di tengah risiko kemiskinan meningkat, kehadiran BPJS
Kesehatan sebagai tumpuan masyarakat untuk hadir
menjamin layanan kesehatan, ini sangat luar biasa. BPJS
Kesehatan juga bisa mengantisipasi kondisi masyarakat
di masa pandemi. Disparitas layanan kesehatan,
permasalahan kesehatan dasar kini menjadi PR bersama
dan diharapkan keberadaaan JKN dapat mendukung
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dalam upaya menyelesaikannya. Selamat untuk BPJS
Kesehatan yang telah hadir dan memberikan manfaat
bagi masyarakat Indonesia,” ujar Agus.
dan diserahkan Penghargaan dari MURI kepada BPJS
Kesehatan atas rekor dan kesuksesannya menggelar
Pekan Senam Program Pengelolaan Penyakit Kronis
(Prolanis) bagi Peserta JKN Serentak (Pekan Semangat)
di 5.400 titik pada Selasa 12 Desember 2022 lalu.
Pelaksanaan senam bagi peserta penyakit kronis dengan
titik lokasi pelaksanaan terbanyak se-Indonesia.

Kolaborasi Massal
Pada awal tahun 2022, Presiden Joko Widodo
menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor
1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan
Program Jaminan Kesehatan Nasional yang di
dalamnya mengamanatkan kolaborasi berbagai
kementerian lembaga untuk bersama-sama mengawal
penyelenggaraan Program JKN-KIS.
Inpres tersebut merupakan upaya kolaborasi bersama
untuk memastikan bahwa seluruh penduduk Indonesia
terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS.
Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2022, pemerintah
menginstruksikan 30 kementerian-lembaga untuk
mensyaratkan kepesertaan JKN-KIS bagi masyarakat
yang akan mengakses layanan publik seperti
pembuatan SIM, perpanjangan STNK, jual beli tanah dan
bangunan, dan sebagainya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti

menyatakan selama ini ada kesalahpahaman bahwa
Inpres tersebut memberatkan masyarakat dalam
mengakses pelayanan publik. Padahal, UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
mengamanatkan agar seluruh masyarakat Indonesia
tercakupi oleh Jaminan Kesehatan Nasional sebagai
bentuk perlindungan negara terhadap kesehatan
masyarakat melalui Cakupan Kesehatan Semesta atau
Universal Health Coverage.
Di samping itu, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun
2018 tentang Jaminan Kesehatan juga mengamanatkan
kementerian-lembaga dan pemerintah daerah untuk
mendukung pencapaian peningkatan peserta melalui
penerbitan regulasi yang mempersyaratkan kepesertaan
program JKN-KIS dalam memperoleh pelayanan publik.
“Hingga saat ini, ada sebagian masyarakat yang missed
persepsi. Hadirnya Inpres Nomor 1 Tahun 2022 ini
merupakan langkah strategis untuk mengingatkan
kepada masyarakat bahwa kepesertaan Program JKNKIS merupakan hal yang wajib,” kata Ghufron.
Hadirnya Inpres Nomor 1 Tahun 2022 juga akan
meningkatkan akses dan kualitas layanan, kualitas data
kepesertaan, validitas data kepesertaan serta sosialisasi
dan edukasi program JKN-KIS.
Program JKN-KIS merupakan program asuransi
kesehatan sosial di mana membutuhkan gotong royong
dari masyarakat, yakni orang yang sehat membantu
EDisi 109/media INFO BPJS KESEHATAN
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orang yang sakit. Target Cakupan Kesehatan Semesta
atau Universal Health Coverage adalah 98 persen
penduduk Indonesia terdaftar sebagai peserta JKN-KIS
pada tahun 2024.
Dirut BPJS Kesehatan Ghufron menyebutkan Program
JKN-KIS merupakan program strategis pemerintah yang
berdampak besar bagi masyarakat, sehingga diperlukan
keterlibatan para pemangku kepentingan untuk
menjaga ekosistem penyelenggaraan Program JKN-KIS
yang sehat dan ideal.

Kolaborasi dan Inovasi
Kolaborasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan bersama
dengan para pemangku kepentingan lainnya juga harus
dijalankan beriringan dengan inovasi-inovasi yang
ditelurkan. Era berubah, dan BPJS Kesehatan harus
turut mengiringi perubahan tersebut sekaligus untuk
meningkatkan kualitas layanan.
Era digitalisasi membuat banyak sektor harus beralih
dari kegiatan yang sifatnya konvensional menjadi digital
yang sarat dengan simplifikasi dan efisiensi. Terlebih,
pandemi Covid-19 memaksa seluruh lapisan kehidupan
mempercepat digitalisasi tersebut.
BPJS Kesehatan telah mengembangkan aplikasi Mobile
JKN yang memiliki limpahan fitur untuk memudahkan
peserta mengurus perihal administrasi kepesertaan
hingga pelayanan kesehatan. Masa pandemi membuat
BPJS Kesehatan mengembangkan aplikasi Mobile JKN
menjadi lebih relevan dengan kondisi digitalisasi seperti
menghadirkan fitur pendaftaran pelayanan kesehatan
secara daring, konsultasi dengan dokter secara daring
atau telemedicine, skrining kesehatan, atau mengurus
administrasi kepesertaan hanya lewat ponsel.
Setelah pada tahun 2020 BPJS Kesehatan menghadirkan
fitur antrean online untuk pendaftaran layanan
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kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
melalui Mobile JKN, pada tahun 2022 kini fitur tersebut
dikembangkan menjadi antrean online untuk Fasilitas
Kesejatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) atau rumah
sakit.
BPJS Kesehatan lagi-lagi berkolaborasi dengan FKRTL
seperti rumah sakit untuk menghadirkan fitur antrean
online untuk mempermudah dan mempersingkat
pendaftaran peserta JKN-KIS yang ingin mengakses
layanan kesehatan. Baik yang mengintegrasikan sistem
antrean online yang sudah dimiliki oleh RS dengan
sistem BPJS Kesehatan atau disebut bridging, maupun
yang secara penuh mengimplementasikan sistem
antrean online dari BPJS Kesehatan untuk kemudahan
layanan.

Bridging system BPJS Kesehatan juga tidak hanya
dilakukan untuk antrean online, akan tetapi juga
mengintegrasikan sistem klaim elektronik (e-Vedika),
bridging V-Claim versi 2.0, bridging antrean online
versi 2.0, bridging ketersediaan tempat tidur dan jadwal
operasi, hingga bridging Surat Eligibilitas Peserta (SEP)
Elektronik.
Kolaborasi dan inovasi lagi-lagi tak hanya berhenti
pada sisi pendaftaran kepesertaan ataupun kualitas
layanan kesehatan di rumah sakit. BPJS Kesehatan
juga terus menjalin kolaborasi dan berinovasi bersama
Kementerian Dalam Negeri dalam meningkatkan data
peserta Program JKN-KIS.
Pada 26 Januari 2022 lalu, BPJS Kesehatan secara
resmi meluncurkan nomor identitas kepesertaan
Program JKN-KIS dengan menggunakan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) yang terdapat di KTP. Hal itu dapat
diselenggarakan berkat kerja sama BPJS Kesehatan
dalam menggunakan data dari Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam
Negeri.

Penggunaan NIK sebagai nomor identitas peserta JKNKIS juga dapat meningkatkan akurasi data peserta JKNKIS secara terintegrasi. Peserta yang mengakses layanan
Program JKN-KIS di fasilitas kesehatan tidak perlu
repot lagi membawa kartu JKN-KIS, melainkan cukup
menyebutkan NIK atau menunjukkan KTP-elektronik,
sudah dapat melakukan pendaftaran di fasilitas
kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Inovasi BPJS Kesehatan juga tidak sebatas digitalisai,
namun juga inovasi yang memberikan solusi. Salah
satu inovasi baru yang digulirkan oleh BPJS Kesehatan
adalah Program REHAB atau yang merupakan singkatan
dari Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB).
Program ini bertujuan untuk memberikan keringanan
dan kemudahan bagi peserta yang memiliki tunggakan
iuran untuk bisa melakukan pembayaran secara
bertahap atau dicicil agar status kepesertaannya dalam
Program JKN-KIS bisa kembali aktif.
Dengan kepesertaan yang kembali aktif, peserta bisa
mendapatkan manfaat berupa perlindungan dari
Program Jaminan Kesehatan Nasional ketika jatuh sakit.
Selain itu, status kepesertaan yang aktif juga dapat
memberikan akses pelayanan publik seperti yang sudah
disebutkan di atas.

Catatkan Prestasi
Buah transformasi BPJS Kesehatan dan Program JKN-KIS
yang telah dilakukan bertahun-tahun itu sama sekali
tidak sia-sia. Selain memberikan manfaat langsung
dengan membantu banyak orang yang jatuh sakit
tidak menjadi jatuh miskin karena sudah mendapatkan
jaminan pembiayaan layanan kesehatan, BPJS Kesehatan
juga mendulang banyak penghargaan secara nasional
maupun internasional.
BPJS Kesehatan meraih penghargaan dari asosiasi
jaminan sosial internasional yaitu International Social
Security Association (ISSA) dalam ISSA Good Practice
Award 2021. Bahkan, BPJS memperoleh penghargaan
tertinggi untuk kawasan Asia Pasifik.
BPJS Kesehatan memperoleh 3 penghargaan dalam
kategori Certificates of Merit with Special Mention,
11 penghargaan untuk Certificates of Merit, dan 3
penghargaan kategori Attestations.
“Raihan penghargaan ini memacu kami BPJS Kesehatan
beserta seluruh jajaran untuk terus bekerja lebih keras,
terus berinovasi dan berkolaborasi serta menjaga agar
pengelolaan JKN-KIS dapat terus berkesinambungan,”
kata Ghufron.
Selain mendapatkan penghargaan dalam ajang
internasional, BPJS Kesehatan juga menyabet sejumlah
penghargaan dalam tingkat nasional. BPJS Kesehatan
mendapatkan tiga penghargaan dalam Penghargaan
Top Digital Awards 2021 atas implementasi sistem
digital yang dilakukan.

Ketiga penghargaan tersebut antara lain Top Digital
Implementation 2021 Level Stars 4, Top Leader on
Digital Implementation 2021 untuk Direktur Utama BPJS
Kesehatan Ali Ghufron Mukti, dan Top CIO on Digital
Implementation 2021 pada Direktur Teknologi dan
Informasi BPJS Kesehatan Edwin Aristiawan.
BPJS Kesehatan juga berhasil menyabet penghargaan
Gold Champion of Indonesia WOW Brand 2022
untuk kategori Health Insurance dari MarkPlus, Inc.
Penghargaan ini diberikan kepada brand yang berhasil
menerapkan konsep WOW Marketing, mengadopsi
konsep pemasaran modern. BPJS Kesehatan
memperoleh penghargaan tertinggi diantara brand
asuransi kesehatan lainnya.
“Saya berharap melalui inovasi yang tiada henti serta
kolaborasi dengan berbagai pihak, BPJS Kesehatan
dapat menjadi organisasi yang sustain, terpercaya dan
menjadi kebanggaan bangsa Indonesia,” kata Direktur
Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.
Pada Syukuran Puncak HUT ke-54 BPJS Kesehatan
juga diserahkan Penghargaan dari MURI kepada BPJS
Kesehatan atas rekor dan kesuksesannya menggelar
Pekan Senam Program Pengelolaan Penyakit Kronis
(Prolanis) bagi Peserta JKN Serentak (Pekan Semangat)
di 5.400 titik pada Selasa 12 Juli 2022 lalu. Pelaksanaan
senam bagi peserta penyakit kronis dengan titik lokasi
pelaksanaan terbanyak se-Indonesia.
EDisi 109/media INFO BPJS KESEHATAN
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BINCANG

Perjalanan
“ Memaknai
54 Tahun BPJS Kesehatan
PPS Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan
Regina Maria Wiwieng Handayaningsih

P

erjalanan BPJS Kesehatan selama 54 tahun
bukanlah waktu yang singkat. Perubahan demi
perubahan dilakukan dari lembaga yang awalnya
hanya berbentuk badan yang mencakupi
jaminan kesehatan bagi ASN hingga menjadi menjamin
kesehatan seluruh masyarakat Indonesia melalui
program Jaminan Kesehatan Nasional. Transformasi
besar BPJS Kesehatan tersebut tak luput dari pandangan
Pejabat Pengganti Sementara (Pps) Ketua Dewan
Pengawas BPJS Kesehatan Regina Maria Wiwieng
Handayaningsih. Tim Media Info BPJS Kesehatan
berkesempatan berbincang dengan PPS Ketua Dewas
BPJS Kesehatan, berikut rangkuman dalam rubrik
“Bincang” kali ini.

BPJS Kesehatan pada 15 Juli 2022 genap 54 tahun
usianya. Bermula dari BPDPK, kemudian menjadi
BUMN PT Askes, hingga akhirnya undang-undang
mengamanatkan untuk menjadi BPJS Kesehatan.
Dari perjalanan tersebut, bagaimana Anda
memaknai usia ke-54 BPJS Kesehatan tersebut?
Kalau melihat dari perjalanannya itu, tentu kita
melihat bahwa BPJS Kesehatan itu satu lembaga
yang sudah matang, sudah punya pengalaman dalam
memberikan jasa jaminan kesehatan kepada seluruh
masyarakat Indonesia. Kemampuannya sudah terbukti.
Kita juga lihat dalam keseharian kita BPJS Kesehatan
kehadirannya sudah sangat dirasakan oleh masyarakat
Indonesia. Kalau kita bicara masalah kesehatan biasanya
kita selalu mengatakan BPJS Kesehatan, jadi BPJS
Kesehatan sudah menjadi top of mind masyarakat
Indonesia.
Kemudian bagaimana kepercayaan masyarakat sudah
ada pada BPJS Kesehatan. Kalau kita lihat sekarang
posisinya adalah 87 persen penduduk Indonesia
sudah jadi peserta BPJS Kesehatan, dari 87 persen
itu 80 persennya aktif 191,6 juta, jumlah yang sangat
luar biasa, terbesar untuk asuransi kesehatan di
Indonesia. Ini artinya bahwa masyarakat Indonesia
sudah percaya keberadaan BPJS Kesehatan. Tapi
tantangan kita itu tidak berhenti sampai di sini. Kita
tidak boleh langsung boleh berpuas diri mendapatkan
kepercayaan masyarakat, karena bagaimanapun juga
ekspektasi terhadap layanan ini terus meningkat. Itu
yang harus kita perhatikan. Dengan tantangan yang
sangat luar biasa, untuk itu dengan kematangan yang
sudah terbukti, dengan kemampuan yang sudah ada,
pengalaman, saya mengharapkan kita terus selalu
bersemangat berjuang, selalu siap melaksanakan tugastugas baru.
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Perjalanan BPJS Kesehatan menjadi asuransi
kesehatan sosial yang dirasakan banyak manfaatnya
seperti sekarang tidaklah mudah. Pada awal
penyelenggaraan JKN-KIS, banyak permasalahan
baik pada layanan kesehatan, administrasi
kepesertaan, hingga keuangan BPJS Kesehatan yang
defisit. Hingga akhirnya satu per satu perbaikan
dilakukan dan pelayanan JKN bisa seperti saat ini.
Bagaimana BPJS Kesehatan bisa melakukan turn
around menjadi lebih baik? Bagian mana yang
menjadi titik penting perbaikan layanan tersebut?
Perbaikan-perbaikan tidak akan lepas dari upaya-upaya
yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Upaya ini tidak
bisa dilakukan oleh BPJS Kesehatan sendirian. Intinya
BPJS Kesehatan terus melakukan kolaborasi, sinergi,
dengan stakeholders lain seluruh ekosistem. Dalam
melakukan perbaikan itu, kita harus terus menyamakan
persepsi antara BPJS dengan stakeholders-nya. Jadi
masalahnya tuh apa. Karena kemarin ada banyak
sekali masalah, registrasi, layanan, antrean, itu kan
tidak semua masalah ada di BPJS, tetapi berkaitan
dengan stakeholders lain yang melibatkan ekosistem
JKN. Sehingga yang dilakukan kolaborasi dan sinergi
ini, membangun ekosistem JKN supaya kondusif dan
menyamakan persepsi.

Perbaikan yang sudah dilakukan, administrasi
kepesertaan, layanan kesehatan, dan keuangan. Dari
administrasi kepesertaan, BPJS Kesehatan bersama
stakeholders melakukan evaluasi terhadap sistem yang
sudah ada, kelemahan kita perbaiki, kesulitan seperti
apa kita perbaiki, memanfaatkan teknologi informasi,
di samping itu BPJS Kesehatan juga melakukan riset
dan inovasi terus menerus. Dan tidak lupa kita selalu
membangun kapasitas organisasi kita, meningkatkan
kompetensi SDM.
Dalam masalah keuangan, koordinasi yang kuat
dilakukan dengan Kementerian Kesehatan dan
Kementerian Keuangan. Kita melakukan evaluasi
terhadap iuran, pembahasan secara intensif dengan
Kemenkes dan Kemenkeu. Secara berkala melakukan
evaluasi terhadap iurannya, kemudian Kemenkes
menetapkan tarifnya sehingga bisa dilakukan
penyesuaian yang berkesinambungan.
Titik penting dalam perbaikan layanan tadi, menurut
saya adalah komitmen dari BPJS Kesehatan untuk
terus meningkatkan mutu layanannya. Komitmen BPJS
Kesehatan untuk terus meningkatkan kreativitas dan
inovasi tiada henti di segala bidang. Dan komitmen
dalam pembentukan strategi peningkatan mutu
layanan, digitalisasi, sehingga masyarakat merasa
semakin mudah untuk mendapatkan akses atau
informasi mengenai JKN.

Program JKN dari tahun ke tahun selalu melakukan
perbaikan-perbaikan. Dari semua perbaikanperbaikan yang telah dilakukan, apakah Anda sudah
merasa puas atas kinerja itu? Apakah masih ada
bagian yang harus ditingkatkan lagi kinerjanya?
Kalau kita berbicara masalah layanan maka kita
mestinya tidak ada mengatakan puas. Perubahan adalah
suatu keniscayaan. Tuntutan atau ekspektasi dari para
peserta ini juga selalu meningkat seiring perkembangan
teknologi, kondisi lingkungan. Jadi bisa saja pada saat
ini peserta disurvei mengatakan puas, tahun depan atau
bahkan setengah tahun kemudian disurvei lagi bisa saja
mengatakan yang ini puas yang ini tidak. Jadi ekspektasi
bisa berubah.
Saya selaku Dewan Pengawas juga meminta dilakukan
perbaikan demi peningkatan kualitas, dilakukan efisiensi
dan efektivitas layanan itu sendiri. Karena kata puas
untuk peserta JKN bisa berubah sesuai perkembangan,
dinamis sekali.
Ada dua hal yang perlu ditingkatkan, pertama
optimalisasi IT dan yang kedua untuk daerah 3T (terluar,
terdepan, tertinggal). Kita saat ini sudah memasuki
revolusi industri 4.0 malah mau masuk 5.0, zaman
sekarang kalau kita tidak menggunakan IT kayanya
diketawain orang deh. Jadi tuntutan masyarakat yang
sudah melek teknologi pasti digitalisasi. Walaupun
kita tahu masyarakat kita di pelosok Tanah Air belum
ter-cover. Jadi artinya BPJS juga harus melihat ini. Jadi

optimalisasi digitalisasi harus ada tapi bisa juga mengcover orang-orang di desa.
Kalau di Jakarta kita sudah sering mendengar artificial
intelegent, bicara internet of things, remote services,
artinya optimaliasi IT. BPJS Kesehatan saat ini sudah
memiliki aplikasi yang sangat bagus Mobile JKN, ini
digitalisasi. Fitur-fitur dalam Mobile JKN itulah yang
harus dioptimalkan lagi ditambahkan lagi sesuai dengan
perkembangan kebutuhan peserta disamping menjaga
keamanan data. Sehingga bisa mengatasi keluhan
antrean, panjangnya prosedur administrasi, bayar iuran.
Kolaborasi antara fasilitas kesehatan dan BPJS juga
harus optimal agar aplikasi yang sudah dibangun bisa
benar-benar bermanfaat.
Untuk daerah 3T, tidak semua fasilitas kesehatan di
daerah 3T mempunyai infrastruktur dan SDM yang
sama dengan yang di kota besar. Saya merasa ini perlu
dievaluasi secara khusus untuk bisa membuat satu
kebijakan khusus untuk daerah 3T supaya terhindar dari
health inequality, atau terhindar dari ketidaksetaraan
dalam mendapatkan haknya. Ini PR kita karena
Indonesia ini kan banyak pulau-pulau, banyak daerah
terluar, pulau kecil, ini masih perlu perhatian kita.

Dalam rangka memeringati hari jadinya BPJS
Kesehatan yang ke-54. Apa harapan bagi BPJS
Kesehatan ke depannya baik dari sisi pelayanan
kesehatan kepada masyarakat Indonesia, maupun
dari segi pengelolaan program JKN agar bisa terus
berkelanjutan?
Harapan saya agar kita terus meningkatkan kualitas
layanan kita kepada peserta. Kita juga tingkatkan akses
JKN di daerah 3T. Kemudian kita lakukan edukasi yang
berkelanjutan pada masyarakat mengenai JKN, karena
bagaimanapun saya pernah bertemu dengan orangorang di Jakarta tapi tidak paham JKN. Artinya peran
BPJS Kesehatan untuk terus melakukan edukasi pada
masyarakat supaya masyarakat menjadi bangga dengan
BPJS sebagai bukti kehadiran negara dalam menjamin
kesehatan masyarakat.
Dari segi pengelolaan JKN, perluas kepesertaan,
tingkatkan persentase peserta aktif. Dan saya juga
harapkan kepatuhan pembayaran iuran diperketat,
dipermudah pembayarannya sehingga optimal. Bersiap
untuk antisipasi kebijakan-kebijakan baru. Kita juga
terus responsif dan inovatif terhadap perubahan yang
ada.
Untuk seluruh Duta BPJS Kesehatan saya ingin agar
memberikan pelayanan yang prima. Kerja cerdas, kerja
ikhlas, jaga integritas, tingkatkan profesionalisme.
Jangan pernah berhenti untuk berinovasi, dan jangan
pernah lelah membuat masyarakat Indonesia bangga
kepada BPJS Kesehatan.
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BENEFIT

“

Ujicoba Telemedicine
Layanan JKN Jangkau Seluruh Pelosok
Negeri

BPJS Kesehatan terus berupaya
meningkatkan mutu layanan
kepada peserta JKN-KIS dengan
mengembangkan sistem pelayanan
kesehatan berbasis telemedicine.
Inovasi ini diyakini mampu
meningkatkan efektivitas dan
efisiensi penyelenggaraan JKN-KIS
karena dapat mengatasi sebaran
tenaga kesehatan yang tidak merata,
maldistribusi fasilitas kesehatan dan
hambatan geografis, memangkas
waktu tunggu serta meningkatkan
aksesibilitas peserta terhadap layanan
kesehatan.
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M

elalui telemedicine, BPJS Kesehatan bersama
Kementerian Kesehatan memastikan
layanan JKN-KIS dapat menjangkau
hingga pelosok negeri. Diharapkan bisa
semakin memudahkan peserta dalam mengakses
layanan kesehatan tanpa terkendala lagi oleh kondisi
geografis maupun non geografis terutama di daerah 3T
(tertinggal, terpencil, dan terdepan).

Telemedicine sedang dalam tahap ujicoba oleh BPJS
Kesehatan bekerjasama Kemenkes. Tahapan ujicoba
sejak April 2022 dan dilakukan secara bertahap pada
fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan. Saat ini
layanan telemedicine dilaksanakan di 100 FKTP daerah
terpencil dan non terpencil, sekitar 117 RS, 62 apotek
dan ruang farmasi puskesmas.

Saat ini BPJS Kesehatan tengah mempersiapkan semua
lokus ujicoba agar mereka siap baik dari aspek jaringan
komunikasi data, distribusi obat, dan kesiapan aplikasi
P-Care maupun aplikasi Komen. Diharapkan paling
lambat bulan Juli 2022 semua lokus itu sudah siap.
Rencananya ujicoba dilaksanakan hingga Desember
2022.
Apabila dalam enam bulan desain berjalan sesuai
harapan maka Januari 2023 sudah bisa dilakukan
evaluasi. Bila dari evaluasi tersebut ternyata layanan
telemedicine efektif, adekuat dan dapat memberikan
dampak signifikan terhadap aksesibilitas dan kualitas
layanan JKN-KIS, maka atas kesepakatan bersama BPJS
Kesehatan dan Kemenkes akan diputuskan apakah
direplikasi ke lebih banyak faskes atau bisa langsung
diimplementasikan secara nasional.

Telemedicine JKN-KIS dilaksanakan antara dokter di
FKTP dengan dokter spesialis di rumah sakit (RS) berupa
konsultasi untuk menegakkan diagnosis, memberikan
terapi, dan/atau pencegahan keparahan penyakit.
Peserta juga dapat langsung melakukan telekonsultasi
kepada dokter FKTP melalui aplikasi Mobile JKN.
Jadi, peserta yang membutuhkan layanan di FKTP dan
memerlukan konsultasi dokter spesialis tidak perlu
datang ke RS. Dokter FKTP akan mengonsultasikan
keluhan peserta kepada dokter spesialis di RS melalui
telemedicine. Telemedicine ini mengintegrasikan dua
aplikasi, yaitu P-Care dari BPJS Kesehatan dan Komen
dari Kemenkes. Melalui aplikasi ini, data pasien yang
datang di FKTP termasuk gejala penyakit dan hasil
EKG atau USG akan dikirim dokter FKTP kepada dokter
spesialis di RS. Setelah membaca dan mempelajari data
pasien tersebut, dokter spesialis mengirimkan jawaban
kepada dokter FKTP melalui aplikasi Komen dalam
kurun waktu yang sudah ditetapkan. Dari hasil jawaban
itulah nantinya menjadi tindak lanjut terhadap pasien.
Layanan telemedicine memberikan alternatif konsultasi
kasus program rujuk balik dan kehamilan, transfer
ilmu antara dokter spesialis dan dokter layanan
primer (telementoring), dan keberlangsungan
pelayanan pasien dengan kondisi kronis. Peserta akan
mendapatkan layanan Elektrokardiogram (EKG) dan
Ultrasonografi (USG) di FKTP. Selain konsultasi dan
diagnosis, telemedicine juga mencakup layanan terapi
hingga kefarmasian. Layanan obat dari dokter spesialis
diberikan melalui dua opsi, yaitu obat dikirim ke tempat
peserta atau peserta mengambil sendiri. Bila mengambil
sendiri, peserta datang ke apotik atau instalasi farmasi
FKTP atau apotik jejaring. BPJS juga bekerja sama
instansi jasa pengiriman untuk mengirim obat kepada
peserta.
Layanan telemedicine memberikan beberapa
keuntungan. Pertama, hambatan aksesibilitas dan
equitas khususnya di daerah 3D yang selama ini menjadi
isu krusial dalam layanan JKN-KIS tertangani. Sebab
dengan telemedicine angka kontak atau orang yang
mendapat pelayanan meningkat. Peserta yang selama
ini menghadapi hambatan terhadap layanan kesehatan
spesialistik, kini bisa mengaksesnya.

Dengan telemedicine juga diharapkan ada peningkatan
mutu layanan. Tentunya mutu ini bisa terjaga dengan
baik apabila layanan telemedicine ini didukung dengan
kecepatan jaringan komunikasi data, dan distribusi obat
yang adekuat.
Keuntungan lain, adanya kesinambungan finansial.
Ketika aksesibilitas dan mutu layanan JKN-KIS
meningkat diharapkan kepercayaan terhadap program
ini dan BPJS Kesehatan juga meningkat. Ini diharapkan
berdampak pada kepatuhan dan komitmen peserta/
pemberi kerja/pemerintah daerah dalam membayar
iuran. Dengan demikian kesinambungan finansial dana
jaminan sosial juga bisa dipertahankan.
Di sisi lain, dengan telemedicine sudah pasti akan ada
transfer of knowledge antara dokter umum dan dokter
spesialis serta penguatan kompetensi dokter FKTP.
Untuk pembiayaan layanan telemedicine disiapkan tarif
khusus di luar kapitasi baik untuk dokter FKTP maupun
dokter spesialis.
Namun ada pula tantangannya. Ketika nanti
telemedicine dilaksanakan secara nasional harus
dipastikan setiap FKTP memiliki EKG dan USG, jaringan
komunikasi data, dan distribusi obat khusus untuk
daerah 3T. Tiga hal ini harus ada, terstandarisasi dan
terkoordinasi dengan pemda secara terus menerus agar
kontinyuitas telemedicine ini terjaga.
Hasil ujicoba nantinya menjadi rekomendasi bagi
Kemenkes untuk menambah fasilitas penunjang
diagnostik khususnya bagi puskesmas di daerah 3T.
Tantangan lainnya, belum semua daerah memiliki
koneksi internet. Perlu ada penguatan dari setiap
pemda yang menjadi daerah ujicoba, maupun nanti
telemedicine ini diberlakukan secara nasional. Juga
perlu komitmen dari Kemenkominfo, kementerian/
lembaga lain terkait untuk meningkatkan jaringan
komunikasi data yang spesifikasinya minimal dapat
menggunakan aplikasi P-Care maupun Komen.
Untuk layanan obat masih terkendala transportasi
khusus di daerah 3T. Harus dipastikan obat sampai
ke FKTP dan peserta terutama obat untuk sembilan
penyakit kronis, seperti diabetes melitus, hipertensi,
asma, PPOK, dan lainnya.
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PELANGGAN

“ Yuk, Pahami

Ketentuan Denda
Layanan JKN

S

alah satu kewajiban menjadi peserta Program
Jaminan Kesehatan Nadional (JKN) adalah
membayar iuran setiap bulan. Untuk peserta
mandiri atau pekerja bukan penerima upah
(PBPU) dan bukan pekerja (BP), harus rutin bayar iuran
selambat lambatnya tanggal 10 setiap bulan.
Diketahui, peserta mandiri adalah peserta yang
membayar iurannya sendiri, bukan seperti pekerja
penerima upah (PPU) badan usaha yang iurannya
dibayarkan oleh perusahaan/badan usaha atau PPU
pemerintah yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah.
Setiap bulan peserta mandiri harus membayar sebesar
Rp35.000 untuk kelas III, Rp100.000 kelas II, dan
Rp150.000 kelas I. Khusus peserta mandiri kelas III
besaran iuran sebenarnya menurut Perpres 64 tahun
2022 adalah sebesar Rp42.000. Namun, pemerintah
memberikan subsidi sebesar Rp7.000, sehingga peserta
hanya membayar Rp35.000 tiap bulan.
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Apabila peserta menunggak iuran, maka status
kepesertaannya dinonaktifkan sementara.
Konsekuensinya, peserta tidak bisa lagi menggunakan
kartu JKN-KIS tersebut untuk berobat ke rumah sakit.
Ketika jatuh sakit peserta tidak bisa mendapatkan
pelayanan di rumah sakit yang pembiayaannya
ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Hal yang sama
juga berlaku bagi peserta PPU badan usaha apabila
perusahaan atau pemberi kerja tidak membayarkan
iuran karyawan.Ini sebagaimana diatur dalam Perpres
Nomor 64 tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan.
Pada Pasal 42 ayat 1 disebutkan “Dalam hal peserta
dan/atau pemberi kerja tidak membayar luran sampai
dengan akhir bulan berjalan maka penjaminan peserta
diberhentikan sementara sejak tanggal 1 bulan
berikutnya”.
Agar kepesertaan JKN bisa diaktifkan kembali maka
peserta harus melunasi tunggakan tersebut, lalu
membayar iuran rutin seperti semula. Seperti disebutkan
dalam Pasal 42 ayat 3 bahwa “Pemberhentian sementara
penjaminan peserta sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berakhir dan status kepesertaan aktif kembali,
apabila peserta telah membayar iuran bulan tertunggak
paling banyak untuk waktu 24 bulan, dan membayar
iuran pada bulan saat peserta ingin mengakhiri
pemberhentian sementara jaminan”. Sebagai ilustrasi,
apabila peserta menunggak iuran selama 30 bulan,
maka peserta hanya membayar 24 bulan saja agar
kepesertaannya diaktifkan kembali.

Jadi, peserta hanya penuhi tunggakannya saja, tidak
dikenakan sanksi denda iuran dari BPJS Kesehatan.
Sanksi layanan baru akan dikenakan kepada peserta
yang menunggak apabila dalam kurun waktu 45 hari
sejak kepesertaan diaktifkan kembali yang bersangkutan
menggunakan layanan rawat inap tingkat lanjut atau di
rumah sakit.
Mekanisme denda pelayanan ini diatur dalam Perpres
64 tahun 2020 khususnya di Pasal 42. Disebutkan bahwa
peserta tidak akan dikenai denda layanan asalkan dalam
kurun waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan
kembali peserta tidak melakukan rawat inap. Namun,
denda layanan baru akan dikenakan pada peserta
apabila dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaannya
diaktifkan kembali dan peserta menggunakan layanan
rawat inap.
Denda layanan yang berlaku adalah peserta harus
membayar 5% dari biaya diagnosa awal pelayanan rawat
inap dikali jumlah tertunggak. Denda ini berlaku dengan
ketentuan, yakni jumlah bulan tertunggak paling banyak
12 bulan, dan besaran denda paling tinggi Rp 30 juta.
Seperti disebutkan pasal 42 ayat 6 bahwa “Denda
sebagaimana dimaksud pada ayat 5 tersebut adalah
sebesar 5% dari perkiraan biaya paket Indonesian Case
Based Groups (INA-CBGs) berdasarkan diagnosa dan
prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak dengan
ketentuan: a) jumlah bulan tertunggak paling banyak 12
bulan, dan besar denda paling tinggi Rp 30 juta”.

Sebagai ilustrasi, apabila peserta menunggak selama 20
bulan dan kemudian status kepesertaannya diaktifkan
kembali, maka ia harus membayar denda layanan
sebesar 12 kali, bukan 20 kali. Sekali lagi, ini baru
diberlakukan apabila peserta menunggakan layanan
rawat inap dalam kurun waktu 45 hari sejak kepesertaan
diaktifkan kembali. Dengan kata lain, kalau peserta tidak
menggunakan layanan rawat inap dalam kurun waktu
tersebut, maka sanksi ini tidak berlaku.
Catatan, ketentuan mengenai pembayaran tunggakan
iuran dan denda pelayanan ini tidak berlaku bagi
peserta penerima bantuan iuran (PBI) maupun peserta
PBPU dan BP yang iurannya seluruhnya dibayarkan oleh
pemerintah daerah.
Jadi, agar terbebas dari sanksi BPJS Kesehatan dan
tidak mengalami kesulitan saat membutuhkan layanan
di rumah sakit ada baiknya peserta selalu membayar
iuran secara rutin dan tepat waktu. Pastikan status
kepesertaan Anda juga selalu aktif.
Lagipula, saat ini sudah banyak sekali kanal-kanal
pembayaran yang dikembangkan BPJS Kesehatan
untuk memudahkan peserta membayar iuran. Untuk
mengecek besaran tagihan setiap bulannya, peserta
juga bisa mengaksesnya melalui menu premi pada
aplikasi Mobile JKN. Cek tagihan BPJS Kesehatan juga
bisa melalui SMS dan WA (Whatsapp).

EDisi 109/media INFO BPJS KESEHATAN

17

TESTIMONI

“

Pelayanan Makin Baik, BPJS Kesehatan
Diharapkan Dapat Terus Berinovasi

Tahun 2022 ini menandai 54 tahun
beroperasinya BPJS Kesehatan secara
kelembagaan. Mulai mengabdi
sebagai Badan Penyelenggara Dana
Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK)
di tahun 1968, kemudian berevolusi
menjadi Perum Husada Bhakti
di tahun 1984, menjadi PT Askes
(Persero) di tahun 1992, hingga
akhirnya menjadi BPJS Kesehatan di
tahun 2014 sebagai penyelenggara
Program Jaminan Kesehatan Nasional
– Kartu Indonesia Sehat (JKN).
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S

ejak hadirnya program JKN-KIS, masyarakat
di seluruh Indonesia kini tidak lagi mengalami
kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan
yang komprehensif dan bermutu. Sampai
dengan akhir Mei 2022, peserta program JKN-KIS telah
mencapai 240.315.474 juta. Sesuai dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2020-2024, targetnya pada tahun 2024 tercapai
Universal Health Coverage (UHC) dengan kepesertaan
98%.
Sebagai penyelenggara Program JKN-KIS, telah
banyak inovasi yang dihadirkan BPJS Kesehatan untuk
memberi kemudahan kepada peserta. Hal ini juga diakui
Muhammad Faisal asal Sukabumi, Jawa Barat. Ia masih
ingat betul ketika Program JKN-KIS baru digulirkan,
antrean di rumah sakit sangat panjang. Untuk
membayar iuran bulanan pun belum banyak kanal yang
disiapkan.

dan juga layanan via Whatsapp yang membuat saya
tidak harus ke kantor cabang BPJS Kesehatan untuk
urusan tertentu,” kata Faisal.
Namun, Faisal juga memberi catatan terkait pelayanan
di fasilitas kesehatan. Ia masih menjumpai petugas
bagian administrasi dan tenaga kesehatan di rumah
sakit yang kurang ramah dalam memberikan pelayanan
kepada pasien JKN-KIS. Namun, tidak semua rumah
sakit memperlakukan pasiennya seperti itu. Pernah
suatu ketika saat mengantar kerabatnya berobat di
rumah sakit yang berbeda, tenaga kesehatannya sangat
ramah tanpa membeda-bedakan pasien.
“Tentu harapannya tidak dibeda-bedakan dalam
mendapatkan pelayanan kesehatan. Kalau masih
ada yang membeda-bedakan, BPJS Kesehatan harus
memberi sanksi tegas pada FKTP maupun rumah sakit,”
kata Faisal.
Peserta JKN-KIS

Faisal

“Di awal-awal implementasi Program JKN-KIS, kalau
ingin berobat itu rasanya capek sekali. Kita sedang
menahan sakit, tetapi harus antre berjam-jam di rumah
sakit,” kenang Faisal.
Berjalannya waktu, pelayanan yang dihadirkan BPJS
Kesehatan maupun fasilitas kesehatan yang bekerja
sama dinilainya sudah jauh lebih baik. Banyak inovasi
yang sudah dihadirkan, misalnya saja antrean online
yang membuat pasien tidak harus berlama-lama lagi
menunggu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) atau di
rumah sakit. Untuk berbagai kebutuhan administratiff,
semuanya juga telah dipermudah melalui aplikasi
Mobile JKN dan kanal online lainnya.
“Untuk kecepatan pelayanan, saat ini BPJS Kesehatan
sangat memuaskan. Apalagi ada aplikasi Mobile JKN

Terkait rencana implementasi Kelas Rawat Inap Standar
(KRIS), Faisal mengaku mendukung rencana tersebut
agar tidak ada lagi perbedaan pelayanan yang diterima
peserta berdasarkan kelas. Ia juga memahami kebijakan
ini memiliki konsekuensi adanya penyesuaian iuran.
“Kalau memang harus disesuaikan, harapannya tidak
memberatkan peserta yang selama ini mengambil kelas
3,” kata Faisal.
Penilaian yang sama juga disampaikan Resti, peserta
JKN-KIS yang berdomisili di Kecamatan Teluk Ambon
Baguala, Kota Ambon. Meskipun sudah menjadi peserta
JKN-KIS sejak program ini digulirkan, Resti mengaku
jarang sekali memakai BPJS Kesehatan untuk berobat. Ia
berfikir pelayanannya pasti akan memakan waktu lama.
Namun ternyata sudah banyak sekali perbaikan yang
dilakukan BPJS Kesehatan untuk membuat pesertanya
lebih nyaman ketika berobat.

“

“Ketika melahirkan anak
kedua, akhirnya saya
menggunakan BPJS
Kesehatan. Pilihan rumah
sakitnya sekarang sudah
banyak dengan kualitas yang
bagus, membuat saya sangat
puas menggunakan BPJS
Kesehatan,” ungkap Resti.
Peserta JKN-KIS

Resti
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INSPIRASI

“
P

Cerita Para Penyintas Kanker Berdamai
dengan Penyakitnya

engobatan kanker kerap hanya berfokus pada
aspek fisik saja. Padahal ada yang juga tidak kalah
pentingnya yaitu aspek pikiran dan hati yang
justru menjadi fondasi bagi upaya penanganan
kanker. Hal inilah yang diyakini Rahmi Fitria, penyintas
kanker payudara yang juga penulis buku “Berdamai
dengan Kanker”. Mengutip pesan yang diperolehnya
dari salah seorang dokter di Rumah Sakit Kanker
Dharmais, pengobatan adalah tanggung jawab dokter,
sementara penyembuhan merupakan tanggung jawab
pasien.
“Kalau pengobatan, itu punya batas, yaitu teknologi
dan pengetahuan manusia saat ini. Tetapi kalau
penyembuhan, itu tidak ada batasnya, karena itu
kuasa Tuhan. Pengobatan itu sekedar metode, yang
terpenting adalah kesadaran kita untuk menjalaninya,
karena kesembuhan adanya di internal kita,” ungkap
Rahmi.
Rahmi didiagnosa kanker payudara stadium 3B pada
akhir 2013. Karena sifat kanker yang agresif, dokter
memintanya untuk menjalani operasi pertama untuk
mengangkat benjolan. Kemudian, Rahmi harus
menjalani kemoterapi dan radioterapi. Setelah dihitunghitung, terapi tersebut bisa menghabiskan biaya hingga
ratusan juta. Rahmi kebingungan, dari mana ia bisa
mengumpulkan uang sebanyak itu. Beruntungnya di
awal tahun 2014, Program Jaminan Kesehatan Nasional
– Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) mulai digulirkan,
sehingga ia tidak lagi dipusingkan dengan biaya
pengobatan yang mahal.
“Saya bersyukur sekali ada moment BPJS Kesehatan
setelah didiagnosis kanker. Di masa itu, pengobatan
menggunakan BPJS Kesehatan memang tidak mudah.
Kita harus antre lama, bahkan waktu di Dharmais saya
antre dari jam 2 pagi. Tetapi saya menjalaninya dengan
bahagia dan penuh rasa syukur karena akhirnya saya
bisa berobat. Mau halangannya seberat apa juga tidak
membuat saya mengeluh, sebab kebahagiaan dan
rasa syukurnya mengalahkan semuanya. Kebayang kan
ketika tidak ada pilihan untuk berobat, tiba-tiba BPJS
Kesehatan hadir,” ungkap Rahmi.
Saat didiagnosis kanker, Rahmi juga bersyukur tidak
sampai timbul perasaan menolak penyakitnya. Alihalih khawatir soal penyakit, ia justru malah menangis
memikirkan rencana pitching di depan investor untuk
usaha barunya yang terancam gagal. Hanya butuh
waktu 1 minggu untuk bisa mencerna maksud dari
datangnya kanker.
“Buat saya, kanker adalah pengingat dari Tuhan untuk
mengevaluasi diri. Pasti ada sesuatu dalam diri saya
yang perlu diperbaiki. Ternyata saya adalah seorang

20

MEDIA INFO BPJS KESEHATAN/EDISI 109

yang workaholic sampai membuat saya sering lupa
waktu. Buktinya, dikasih kanker malah mikirin pekerjaan.
Dari situ saya tersadar kalau hidup saya selama ini tidak
balance, sehingga Tuhan kasih saya kanker agar hidup
saya bisa lebih balance. Memasuki minggu kedua,
saya sudah mulai bisa menerima kehadiran kanker
berikut segala konsekuensi yang menyertainya. Karena
acceptance adalah tahap yang sangat penting dalam
proses penyembuhan,” kata Rahmi.
Tahap yang juga tidak kalah pentingnya adalah
mengevaluasi diri. Rahmi ketika itu menyadari ada yang
kurang dalam hubungannya dengan Tuhan. Ia lalu
memohon ampun atas segala kesalahan yang pernah
diperbuat. Barulah setelah itu, aspek keberanian sangat
dibutuhkan untuk memulai pengobatan.
“Pada banyak orang, ada yang takut menghadapi
pengobatan. Kalau saya alhamdulillah dikasih kekuatan
untuk berobat. Saya sakit karena apa? Pasti karena saya.
Jadi saya harus mengambil tanggung jawab atas apa
yang terjadi pada tubuh saya. Kalau kita sudah sadar
akan hal ini, tidak akan ada lagi denial. Masalahnya,
banyak orang yang berlama-lama di fase denial, takut
memulai pengobatan,” kata Rahmi.
Bila ingin sembuh dari kanker, menurutnya ada empat
aspek tubuh yang harus dipenuhi, yaitu jasmani, pikiran,
emosi dan hati. Sebab manusia adalah makhluk holistik
yang setiap aspeknya harus dipenuhi hak-haknya agar
hidup lebih sehat dan bahagia.
Setelah hampir 1,5 tahun menjalani pengobatan, Rahmi
akhirnya dinyatakan pulih dari kanker. Setelah itu,

Dicha cepat sampai pada titik ikhlas, menyadari apa
yang dialaminya ketika itu adalah ketentuan dari Tuhan
yang harus diterima. Ini membuatnya lebih bersemangat
menjalani proses pengobatan.
“Banyak yang bilang, saya seperti orang yang tidak sakit
kanker. Saya memang menjalaninya dengan penuh
ikhlas, dibawa happy saja. Makanya tiap kali habis kemo,
saya paksakan diri untuk tetap masuk kerja, bertemu
teman-teman agar bisa tetap happy,” ungkap Dicha.
Orang-orang di sekitar Dicha juga tidak
memperlakukannya secara berlebihan. Perhatian tetap
diberikan, namun lebih kepada dorongan semangat
agar tidak menyerah menjalani pengobatan.

muncul dorongan untuk membuat buku “Berdamai
dengan Kanker” agar orang-orang yang tengah
berjuang menghadapi kanker bisa terus bersemangat
mendapatkan kesembuhan.
“Buku ini berisi pengalaman saya dari awal mulai
dari metode medis sampai metode self healing. Saya
juga menulis pengalaman dari 10 survivor kanker.
Dari pengalaman mereka, ada yang dengan medis
bisa sembuh, ada yang tidak, ada juga yang tanpa
pengobatan medis tapi baik-baik saja. Berarti memang
ada faktor yang bukan hanya sekedar pengobatan,
tetapi juga pikiran dan hati. Itulah kesadaran yang
jadi faktor penting dalam berjalannya proses
penyembuhan,” kata Rahmi.
Akun Instagram “Berdamai dengan Kanker” juga
dijadikan Rahmi sebagai platform untuk sharing atau
berbagi informasi mengenai kanker. Diskusi terkait
upaya penyembuhan kanker juga sering dilakukan
melalui IG Live, terutama hal-hal yang menyangkut
aspek pikiran dan hati yang menjadi fondasi bagi upaya
penanganan kanker.

Pentingnya Support System

“Orang-orang di sekitar saya sangat positif. Mereka
memperlakukan saya seperti biasa saja, tidak
mendramatisir apa yang saya rasakan. Ini membantu
saya untuk tidak selalu mengingat kalau saya sedang
sakit, jadi tetap menjalani hidup seperti biasa saja,” kata
Dicha.
Pasca pengobatan, Dicha positif hamil di akhir
Desember 2018 dan melahirkan bayi yang sehat pada
September 2019. Kehamilannya ini sesuatu yang
tidak terduga, tetapi sebenarnya sangat diharapkan.
Namun hal tak terduga lainnya kembali terjadi. Saat
pemeriksaan PEP-CT Scan, terdeteksi masih ada sisa
sel kanker di bagian perut. Namun posisi sel kanker
tersebut sangat menyempil dan sulit diambil apabila
dilakukan pembedahan.
“Dokter ketika itu menyarankan untuk tidak operasi
karena posisinya yang nyempil. Disarankan untuk
dipantau dulu. Bila nantinya ada pembesaran, baru
kemudian dilakukan tindakan operasi dan kemoterapi,”
ungkap Dicha.
Di masa pemantauan tersebut, pandemi Covid-19
muncul. Dicha bahkan kembali positif hamil. Kali ini,
ada ketakutan besar dalam dirinya karena masih ada
sel kanker di dalam tubuhnya. Namun ia kembali
meyakini bahwa kehamilannya itu adalah ketentuan dari
Tuhan. Ia harus menjaga bayi dalam kandungannya itu
semampunya karena merupakan pemberian Tuhan.

Selain pikiran dan hati, support system juga menjadi
bagian penting dalam proses penyembuhan. Hal
ini diakui Dicha Irnanda, survivor kanker limfoma.
Dengan berada di lingkungan yang positif memberikan
dukungan, Dicha bisa menjalani proses pengobatan
dengan lebih mudah.

Keyakinan itu membuat Dicha lebih mudah menjalani
kehamilan. Di akhir tahun 2020, Dicha akhirnya bisa
melahirkan bayi yang sehat. Barulah setelah itu ia
kembali menjalani serangkaian pemeriksaan yang
sempat tertunda selama kehamilan untuk melihat sisasisa sel kanker di tubuhnya. Di momen inilah keajaiban
itu muncul.

Dicha sendiri didiagnosa menderita kanker limfoma
pada akhir 2017. Suka duka ia lalui untuk pengobatan
8 kali kemoterapi dan 20 kali radiasi dengan
menggunakan BPJS Kesehatan. Awalnya, berat bagi
Dicha untuk menjalani. Apalagi efek kemoterapi sangat
menyakitkan tubuhnya. Namun tidak butuh waktu lama,

“Dari hasil pemeriksaan setelah melahirkan, saya benarbenar dibuat kaget. Tidak ada lagi sel kanker di tubuh.
Hasil laboratoriumnya bagus, tidak menandakan ada
indikasi ke sana. Tuhan telah memberi saya kesembuhan
dengan cara yang tidak diduga,” ungkap Dicha.
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Persepsi

“

Manfaat Persalinan dalam
Program JKN Tak Kalah dari
Asuransi Lain

P

ersalinan yang dilakukan di fasilitas kesehatan
sudah pasti membutuhkan biaya yang tidak
sedikit, apalagi jika ibu harus melahirkan lewat
operasi caesar. Tetapi sekarang ibu tidak
perlu khawatir lagi karena seluruh biaya persalinan
ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Agar ditanggung oleh
BPJS Kesehatan, ibu sudah harus sudah menjadi peserta
JKN aktif sebelum persalinan dan mengikuti ketentuan
yang ditetapkan.
Biaya persalinan yang ditanggung dalam Program JKN
sudah lengkap. Dimulai dari pemeriksaan kehamilan
termasuk pemeriksaan ultrasonografi (USG), pemberian
vaksin hingga proses persalinan, baik secara normal
maupun persalinan dengan penyulit atau operasi
caesar. Adapun layanan kehamilan dan persalinan yang
ditanggung meliputi:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Antenatal Care (ANC
Persalinan pervaginam normal
Penanganan perdarahan pasca keguguran,
persalinan pervaginam dengan tindakan
emergensi dasar
Pemeriksaan PNC/neonates sebesar
Pelayanan tindakan pascapersalinan (placenta
manual)
Pelayanan prarujukan pada komplikasi
kebidanan dan neonatal
Pelayanan pemasangan KB IUD/implan, dan
suntik
Penanganan komplikasi KB pasca persalinan

Semua peserta JKN mendapatkan layanan dan
fasilitas persalinan yang sama. Persalinan normal
bisa dilakukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

(FKTP). Sedangkan persalinan dengan penyulit dan
membutuhkan tindakan caesar dirujuk ke rumah sakit
dengan ketentuan harus ada surat rujukan dari dokter
di faskes pertama yang menanganinya, kecuali dalam
kondisi gawat darurat. Semua tindakan persalinan
dilakukan sesuai indikasi medis berdasarkan diagnosis
dokter.
Karena semua layanan harus sesuai indikasi medis,
maka peserta tidak bisa meminta layanan lain di luar
itu. Misalnya, kalau indikasi medisnya persalinan normal
maka harus normal. Di luar dari itu bisa mengarah pada
fraud. Metode persalinan caesar dengan fasilitas BPJS
Kesehatan tidak bisa dilakukan berdasarkan permintaan
pasien. Perlu ada kondisi tertentu, semisal kondisi gawat
janin atau darurat persalinan terlebih dahulu untuk
mengambil tindakan caesar. Peserta juga tidak bisa
meminta untuk mempercepat atau menunda persalinan
di waktu tertentu.
Persalinan yang dijamin dalam JKN tidak berbeda jauh
dari yang ditanggung dalam asuransi komersial atau
asuransi lainnya. Karena dasar tindakan terhadap pasien
sama, yaitu harus sesuai indikasi medis berdasarkan
pemeriksaan atau diagnosis dokter. Yang membedakan
adalah hal-hal non medis, semisalnya fasilitas di dalam
ruangan tindakan, alat kesehatan dan lainnya.
Seluruh proses persalinan baik normal maupun caesar
ditanggung penuh oleh BPJS Kesehatan asalkan sesuai
ketentuan, seperti status kepesertaannya aktif dan
tindakan yang diberikan sesuai indikasi medis. Agar
status kepesertaan tetap aktif, maka pastikan bayarlah
iuran rutin tiap bulan, dan tidak menunggak.
Sampai saat ini masih ada saja orang yang menganggap
bahwa layanan persalinan JKN rumit, dan tidak
ditanggung penuh. Faktanya, sudah jutaan layanan
persalinan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan
dengan biaya triliunan rupiah. Sejak adanya JKN tidak
ada lagi kabar seorang bayi disandera rumah sakit
lantaran orang tuanya tidak mampu membayar biaya
persalinan. Di 2021 saja BPJS Kesehatan membiayai
persalinan dari 1.584.100 peserta dan 1.596.518 kasus
dengan biaya lebih dari Rp436,6 miliar. Di tahun 2020
bahkan biayanya lebih besar yaitu Rp712,4 miliar.

Persalinan dengan menggunakan metode operasi
caesar menjadi salah satu layanan JKN yang mengalami
peningkatan kasus secara signifikan dari tahun ke
tahun. Pada tahun 2019, tercatat ada 608.994 prosedur
operasi caesar di rumah sakit, sementara persalinan
normal di FKTP tercatat 1.066.559 prosedur. Jika ditotal,
dari 1.675.553 prosedur persalinan, sebanyak 36%
merupakan prosedur persalinan dengan operasi caesar.
Dengan iuran yang kecil, layanan persalinan JKN
tergolong lengkap, tak kalah dari asuransi lain. Misalnya
peserta mandiri kelas III hanya membayar Rp42.000 per
bulan, dan itupun Rp7.000 sudah disubsidi pemerintah,
sehingga peserta hanya membayar Rp35.000. Kelas II
membayar Rp100.000, dan kelas I Rp150.000. Dengan
iuran sebesar ini peserta mendapatkan layanan begitu
lengkap mulai dari pemeriksaan kehamilan sampai
operasi tanpa urun biaya. Layanan persalinan JKN pun
tidak akan rumit apabila dilakukan sesuai prosedur.
Tak dimungkiri ketika dalam proses layanan persalinan
muncul persoalan di fasilitas kesehatan. Jika muncul
masalah-masalah teknis dalam layanan persalinan,
hendaknya tidak serta merta menyalahkan BPJS
Kesehatan atau Program JKN, karena ada persoalan
yang memang timbul disebabkan oleh faskes atau
peserta itu sendiri. Semisalnya bayi baru lahir dengan
masalah kesehatan secara regulasi menjadi satu paket
layanan dengan ibu, tapi dalam praktiknya itu dibuat
terpisah.
Adapula yang mengatakan bahwa asuransi swasta
layanannya lebih mahal dari JKN. Ya itu wajar saja.
Dengan iuran ratusan ribu hingga jutaan rupiah per
orang per bulan, layanan non medis yang didapat tentu
lebih mewah. Semisal, ruang rawat untuk layanan JKN
hanya sampai kelas I sedangkan asuransi lain sampai
kelas VIP. Tetapi tetap saja layanan medisnya tidak jauh
dari apa yang dikaver dijamin Program JKN.
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PROMKES

“

Yuk, Kenali Lebih Jauh Alat
Kontrasepsi

U

ntuk menjaga keseimbangan pertumbuhan
penduduk dan menciptakan keluarga
berkualitas, salah satu intervensi yang dilakukan
pemerintah melalui BKKBN adalah dengan
penggunaan alat kontrasepsi (alkon) atau alat KB.
Sementara untuk menuju keluarga berkualitas, BKKBN
mengedukasi masyarakat agar setiap kehamilan
betul betul direncanakan. Karena itulah BKKBN
juga menggalakan program KB pasca persalinan,
yang tujuannya agar setiap ibu melahirkan segera
menggunakan alkon. Keuntunganya ada dua. Untuk
ibu, penggunaan alat KB memberikan kesempatan
kepada ibu untuk benar-benar pulih dan sehat sebelum
punya anak berikutnya. Untuk bayi, akan mendapatkan
pengasuhan yang lebih optimal.
Kepada Media Info BPJS Kesehatan, baru-baru ini,
Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi (KBKR)
BKKBN, Erni Gustina, mengatakan, penggunaan alkon
juga salah satu upaya mengurangi risiko kesehatan
ibu dan anak akibat 4T, yaitu hamil terlalu muda
terlalu dekat, terlalu sering, dan terlalu tua. Risiko
yang dapat muncul seperti keguguran, preeklamsia,
eklamsia (keracunan kehamilan), timbulnya kesulitan
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persalinan, bayi lahir prematur, pendarahan yang dapat
menyebabkan cacat bawaan hingga stunting.
Banyak jenis alkon yang bisa dipilih. Beberapa di
antaranya populer di masyarakat. Yuk, kenali lebih jauh
alkon tersebut.
1.

Kondom, yaitu suatu kantung karet tipis biasanya
terbuat dari lateks (karet), plastic (vinil) atau
bahan alami (produksi hewani), tidak berpori yang
dipasang pada penis saat berhubungan seksual.
Kondom sangat efektif mencegah kehamilan bila
digunakan dengan benar.

2.

Spermisida merupakan bahan kimia (biasanya
non oksinol-9) digunakan untuk menonaktifkan
atau membunuh sperma. Cara kerja spermisida
menyebabkan sel membrane sperma terpecah,
memperlambat pergerakan sperma dan
menurunkan kemampuan pembuahan sel telur.

3.

KB suntik, sebuah metode mencegah kehamilan
dengan suntikan hormonal. Praktis, efektif, aman
dengan tingkat keberhasilan lebih dari 99%, dan
tidak membatasi umur. KB suntik yang tiga bulan

sekali (progesteron saja) tidak mempengaruhi ASI
dan cocok untuk ibu menyusui.
4.

KB pil, adalah obat pencegah kehamilan yang
diminum. Tersedia dalam dua jenis, pil kombinasi
(mengandung progestin dan estrogen) dan pil
mini (hanya progestin). Hormon yang terkandung
dalam pil bekerja dalam tiga cara untuk mencegah
kehamilan. Pertama, mencegah indung telur
untuk melepas sel telur agar tidak terjadi proses
pembuahan. Kedua, mengubah ketebalan
lendir leher rahim guna menyulitkan sperma
bergerak masuk ke dalam rahim untuk mencari
telur. Terakhir, mengubah lapisan dinding rahim
sehingga tidak mungkin untuk sel telur yang
dibuahi tertanam di dalam rahim. Keunggulannya,
tidak mengganggu hubungan seksual dan mudah
dihentikan setiap saat. Risiko kesehatan juga kecil.

5.

Suntikan progesteron. Ini adalah salah satu
metode lama yang paling umum digunakan,
karena tersedia secara luas dari dokter umum
dan juga klinik kesehatan. Metode ini melibatkan
suntikan yang mengandung hormon progesteron
setiap delapan sampai 13 minggu sekali, dimana
bisa menghentikan menstruasi ibu sepenuhnya.
Keefektifannya diperkirakan 99%, namun tidak
bertahan lama, dan untuk itu ibu perlu melakukan
injeksi berikutnya tepat waktu.

6.

IUD (intra uterine device) atau KB spiral. Sangat
efektif dan tidak perlu diingat setiap hari seperti
halnya pil. Bagi ibu menyusui, IUD tidak akan
mempengaruhi kelancaran ataupun kadar ASI.
IUD menghambat gerakan sperma menuju
saluran rahim, sehingga mencegah pembuahan
atau kehamilan. Efektif mencegah kehamilan bisa
sampai 8 tahun. Tapi biasanya kalau orang baru
punya anak satu, tiga tahun kemudian mau punya
anak lagi, maka dapat dicabut IUD-nya.

7.

Implan (susuk). Ini adalah alat yang berbentuk
batangan kecil seperti korek api mengandung
hormon yang fleksibel dan dipasangkan di
bawah kulit lengan atas. Kontrasepsi ini hanya
mengandung hormon progesteron, pas buat
ibu yang tidak dapat menggunakan metode
estrogen. Konsep kerjanya menghalangi terjadinya
ovulasi dan menghalangi migrasi sperma,
sehingga mencegah kehamilan dengan efektifitas
diperkirakan sekitar 99%.

8.

Metode operasi wanita (MOW) atau tubektomi,
yaitu prosedur bedah mini untuk memotong,
mengikat atau memasang cincin pada saluran tuba
fallopi (saluran yang menghubungkan kandung
telur dengan rahim), yang tujuannya mencegah
sel telur bertemu sperma di saluran ini untuk
menghentikan fertilisasi (kesuburan) perempuan.
Kemungkinan untuk menjadi hamil kecil sekali.
Faktor paling penting dalam pelaksanaan metode
sterilisasi ini adalah kesukarelaan dari akseptor.

Patokan dalam membuat keputusan adalah jumlah
anak dan usia istri. Misalnya, untuk usia istri 25-30
tahun, jumlah anak yang hidup harus 3 atau lebih.
9.

Metode operasi pria (MOP) atau vasektomi adalah
prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas
reproduksi pria dengan cara mengoklusi vasa
deferensia sehingga alur transportasi sperma
terhambat dan proses fertilisasi tidak terjadi.

Menurut Eni Gustina, setiap alkon memiliki kelebihan
dan kekurangan. Tapi yang paling efektif adalah metode
kontrasepsi jangka panjang (MKJP), seperti IUD, implan,
MOW dan MOP. Selain efektivitasnya lebih tinggi untuk
mencegah kehamilan, juga lebih ekonomis. Misalnya
implan sekali pasang sampai 3 tahun, lebih efisien
dibanding KB suntik yang harus tiga bulan sekali.
Layanan kontrasepsi sendiri dijamin dalam Program
JKN-KIS sebagaimana diatur dalam Perpres 19 tahun
2016 tentang Jaminan Kesehatan. Layanan KB yang
dijamin BPJS, yaitu konseling, IUD/spiral, suntik,
vasektomi dan tubektomi.
“MOW juga masuk dalam layanan yang ditanggung
BPJS, tapi harus ada indikasi medisnya. Harus ada alasan
mengapa dia mau MOW baru dibiayai BPJS Kesehatan,”
ujar Erni Gustina.
BKKBN bertugas menyediakan alat kontrasepsi
sampai ke pelosok daerah, sedangkan BPJS Kesehatan
membayar jasa tenaga kesehatan yang memberikan
layanan KB. Setiap jenis alkon memiliki tarifnya sendiri.
Misalnya KB suntik dilakukan tenaga kesehatan di FKTP
dengan jasa penyuntikan diklaim Rp15.000 per layanan.
Sedangkan alkon jangka panjang, seperti implan dan
IUD di pelayanan dasar sebesar Rp100.000.
Erni Gustina mengatakan, pemilihan jenis alkon bersifat
kafetaria atau atas permintaan orang. Tetapi sebelum
pemasangan alkon biasanya tenaga medis melakukan
skrining atau pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu,
baru kemudian mengarahkan dan menyarankan alkon
yang tepat dengan kondisi masing-masing akseptor.
EDisi 109/media INFO BPJS KESEHATAN

25

GAYA HIDUP

“
M

Mitos dan Fakta Tentang Kopi, Benarkah
Membahayakan Kesehatan?

engonsumsi kopi saat ini sudah menjadi
bagian dari gaya hidup masyarakat
Indonesia. Bahkan bagi sebagian orang,
tiada hari tanpa minum kopi. Tren itu juga
diikuti dengan semakin menjamurnya bisnis kedai kopi
atau coffee shop yang menjadi tempat nongkrong para
muda mudi, terutama di kota-kota besar.
Dahulu, kopi memang identik dengan orang tua.
Biasanya kopi diminum dengan cara dituangkan terlebih
dahulu ke dalam tatakan gelas atau cangkir. Tren
minum kopi kini telah meluas ke kalangan anak muda
yang menikmati kopi sambil ngobrol, berdiskusi, atau
sambil mendengarkan musik indie di kala senja.
Di dalam kopi sendiri terdapat zat yang dinamakan
kafein, yaitu senyawa alkaloid xantina berbentuk
kristal dan berasa pahit yang bekerja sebagai obat
perangsang psikoaktif dan diuretic ringan. Zat inilah
yang sering dikaitkan dengan masalah kesehatan.
Banyak mitos berkembang terkait dampak kafein yang
disebutkan bisa mengganggu kesehatan. Ada juga yang
menyebutkan, mengonsumsi kafein justru membuat
seseorang lebih bersemangat dan bisa membuat tubuh
terjaga sepanjang hari. Bagaimana fakta sebenarnya
di balik mitos minum kopi untuk kesehatan? Ini
penjelasannya.

Minum kopi bangkitkan semangat
Ketua Yayasan Gizi Indonesia Sehat (YGIS) Yopi
Harwinanda, M. Kes mengungkapkan, kafein yang
terkandung di dalam kopi bila dikonsumsi memang
bisa memberi efek pada kesehatan. Namun, besarnya
dampak yang ditimbulkan sangat dipengaruhi oleh
seberapa banyak kafein yang dikonsumsi. Bila kafein
dikonsumsi dalam jumlah cukup antara 40-300 mg
dalam sehari, dosis ini dapat memberi dampak positif
terhadap kognitif dan rasa nyeri di dalam otot atau
tubuh, serta meningkatkan kewaspadaan.
“Konsumsi kafein antara 40-300 mg dalam sehari bisa
membantu meningkatkan gairah atau membuat tubuh
lebih segar dan tidak mengantuk. Ini karena kandungan
kafein dapat menghambat zat adenosin di dalam tubuh
yang bisa menurunkan kewaspadaan dan meningkatkan
rasa kantuk,” kata Yopi dalam webinar bertajuk “Antara
Kopi, Gaya Hidup dan Kesehatan”.
Namun, Yopi juga mengingatkan bahwa dampak
mengonsumsi kafein bukan untuk jangka panjang.
Ketika tubuh sudah mencapai puncak kelelahan atau
puncak mengantuk, kafein tidak akan mampu membuat
tubuh tetap terjaga.
“Meskipun meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan
gairah dan bahkan bisa menahan kantuk, tetapi ketika
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ini diberikan untuk pekerjaan atau kelelahan jangka
panjang, dampak yang ditimbulkan tidak akan seperti
yang diharapkan. Artinya ini sebuah proses yang
memang untuk sesaat, tidak untuk jangka panjang.
Misalkan dengan menkonsumsi kopi harian, kemudian
bisa membuat kita tidak tidur dalam 3 hari, tidak seperti
itu. Ketika sudah sampai pada puncak kelelahan, puncak
mengantuk, itu tidak akan memberi dampak,” kata Yopi.
Konsumsi kopi berlebihan berdampak buruk pada tubuh
Mengonsumsi apapun dalam jumlah berlebihan bisa
memberi dampak buruk pada tubuh, termasuk juga
ketika mengkonsumsi kafein. Yopi menyampaikan,
konsumsi kafein dalam jumlah besar di atas 400 mg
juga bisa menyebabkan gangguan di tubuh seperti
latensi tidur. Dalam kondisi tersebut, waktu untuk bisa
tidur akan diperpanjang. Misalnya ketika kita sudah
bersiap-siap untuk tidur, mata sulit sekali terpejam.
Kondisi seperti ini bisa mengganggu kualitas tidur kita.
“Selain menyebabkan latensi tidur, konsumsi kafein
di atas normal juga bisa menyebabkan gangguan
kecemasan. Jadi mulai gelisah tanpa sebab dan merasa
tidak nyaman. Pada kondisi-kondisi tertentu, meskipun
kurang dari 400 mg, kadang urinnya juga meningkat.
Tetapi pada kondisi lebih dari 400 mg atau 200 mg
sekali minum, akan terjadi urinasi yang meningkat. Dari
penelitian yang didapatkan, kondisi ini memang tidak
sampai menimbulkan dehidrasi. Tetapi kalau dilanjutkan,
lama kelaman akan menjadi dehidrasi,” terang Yopi.
Konsumsi kafein dengan dosis lebih dari 400 mg
dalam sehari juga sudah bisa menyebabkan terjadinya
withdrawal symptoms, yaitu efek pengurangan atau
pelepasan dari kafein.

“Kalau sudah terjadi kebiasaan atau kecenderungan
untuk memenuhi dosis lebih dari 400 mg, maka akan
dianjurkan untuk mengurangi dosisnya. Pada saat
dikurangi jumlahnya, dalam waktu satu atau dua hari
akan terjadi withdrawal symptoms, seperti orang putus
obat. Bisa terjadi kegelisahan yang hebat, kemudian
pusing, kecemasan yang hebat, bahkan gejala-gejala
lain seperti rasa tidak nyaman yang berlebihan,” papar
Yopi.
Dampak yang lebih buruk lagi bisa terjadi apabila
konsumsi kafein mencapai lebih dari 1,2 gram dalam
sehari, bahkan bisa menimbulkan efek toxic atau
beracun. Gejalanya sangat khas, mulai dari cemas tanpa
alasan, rasa gugup, disporia atau ketidakpuasan yang
berlebihan, tidak bisa tidur atau insomnia, agitasi atau
gelisah yang berlebihan, hingga membuat pola pikir
menjadi bertele-tele.
“Konsumsi kafein juga bisa menyebabkan kematian
atau kondisi yang tidak diinginkan ketika mencapai
dosis fatal hingga 10-14 gram. Beberapa penelitian
menyebutkan, 8,8 gram juga sudah bisa menyebabkan
kematian. Biasanya dosis sebesar ini dikonsumsi dalam
bentuk tablet atau serbuk kafein. Ketika dosis ini ditakar
dengan konsumsi harian, jumlahnya itu setara dengan
75-100 gelas dalam sehari, sesuatu hal yang tidak
mungkin kita lakukan,” ungkap Yopi

Kopi tingkatkan risiko penyakit kronis
Minum kopi juga sering dikaitkan dengan risiko
penyakit kronis. Namun dijelaskan Yopi, kafein di dalam
kopi sebetulnya tidak memberi efek jangka panjang.
Justru yang bisa meningkatkan risiko penyakit kronis
adalah kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan saat
minum kopi, misalnya merokok.
“Ketika kita minum kopi, walaupun hanya satu atau
dua gelas tetapi sambil merokok, sebenarnya yang
memberi dampak negatif itu rokoknya, bukan kopinya
karena kopi tidak memberikan efek jangka panjang
pada tubuh. Kemudian juga gaya hidup kita. Jadi ketika
penikmat kopi yang juga memiliki gaya hidup tidak
sehat, yang berperan meningkatkan risiko penyakit
kronis itu gaya hidupnya. Tetapi perlu diingat, kopi bisa
memberi dampak buruk hingga menyebabkan penyakit
kronis ketika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan.
Namun rentangnya itu sangat besar sekali, sehingga
sebenarnya kopi itu dosis yang aman untuk tubuh kita,”
paparnya.
Yopi memberi contoh, ketika seseorang mengonsumsi
kafein murni atau kopi yang tidak disaring sebanyak 6
gelas sehari, kebiasaan ini hanya meningkatkan tekanan
darah 17,8 grdl LDL dan meningkatkan faktor risiko
penyakit kardiovaskuler 11%, namun akan kembali
normal dalam waktu singkat.
“Kondisi ini akan terjadi bila kita mengonsumsi 6 gelas
kopi yang tidak disaring. Tetapi kalau hanya minum satu
atau dua gelas, tidak ada dampaknya atau sangat kecil
sekali. Ketika kopi disaring, ini juga tidak meningkatkan
kadar kolesterol serum atau darah kita,” terang Yopi.

Kopi dan ibu hamil
Pada ibu hamil, mengonsumsi kopi sebenarnya bolehboleh saja, namun jumlah asupan kopi per harinya harus
diperhatikan. Pasalnya, jika diminum secara berlebihan,
kopi berisiko mengganggu kesehatan ibu hamil dan
janin. Maksimal dalam sehari hanya boleh 200 mg.
Nutritionist Ceria Permata Sari menyampaikan, kopi
mengandung kafein yang jika dikonsumsi dalam jumlah
berlebihan dapat meningkatkan risiko keguguran, berat
badan bayi lahir rendah, dan juga berisiko terkena
epilepsi. “Kopi juga mengandung tanin yang berpotensi
mengganggu penyerapan zat besi. Ini berkaitan dengan
kejadian anemia pada ibu hamil,” ungkap Ceria.
Konsumsi kopi berlebih juga bisa berdampak pada
bayi. Pasalnya, tubuh bayi belum bisa memecah dan
menyingkirkan kafein. Akibatnya kafein akan menumpuk
di dalam tubuh bayi.
“Kandungan kafein dalam kopi yang dikonsumsi
akan memasuki aliran darah di tubuh kita. Pada ibu
menyusui, sebagian kecil kafein dapat masuk ke
dalam ASI. Sehingga ketika bayi menyusu, ia juga
akan mengkonsumsi kafein yang sudah dikonsumsi
ibunya. Padahal tubuh bayi belum bisa memecah atau
menyingkirkan kafein seperti orang dewasa karena
organ ginjal dan hatinya belum berkembang sempurna,”
terang Ceria.

Kopi dapat menurunkan berat badan
Ceria menyampaikan, kafein di dalam kopi dapat
meningkatkan aktivitas lipolisis atau penghancuran
lemak di dalam tubuh. Pada beberapa orang, kopi juga
membuat dirinya merasa kenyang lebih lama, sehingga
dapat mengurangi porsi makan ketika melakukan
pengaturan pola makan untuk menurunkan berat
badan. Tetapi meskipun kopi dapat meningkatkan
metabolisme di dalam tubuh, tetap harus diimbangi
dengan olahraga atau aktivitas fisik secara rutin.
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TEKNO

“

Dashboard Evaluasi Penyakit Kronis (DETAK)
Big Data Analytic untuk Pengambilan Kebijakan
Pemerintah Daerah

S

ebagai penyelenggara Program Jaminan
Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKNKIS) yang sudah berjalan selama delapan tahun,
BPJS Kesehatan memiliki segudang data raksasa
terkait kesehatan masyarakat Indonesia. Dengan data
raksasa tersebut, BPJS Kesehatan membagikan informasi
berbasis data dari Program JKN-KIS melalui Dashboard
Evaluasi Penyakit Kronis (DETAK) kepada pemerintah
daerah agar bisa dimanfaatkan secara optimal.
Tujuannya, untuk memberikan dukungan berupa data
bagi pemerintah daerah dalam rangka menurunkan
prevalensi penyakit kronis dan meningkatkan kesehatan
masyarakat Indonesia.

Dashboard Evaluasi Penyakit Kronis atau DETAK
merupakan dashboard dengan penyajian data
yang sudah dianalisa dan disiapkan khusus kepada
pemerintah daerah yang bertujuan sebagai alat bantu
untuk mengetahui tingkat prevalensi dan insiden
terhadap dua penyakit kronis utama atau mother
of diseases, yaitu Diabetes Melitus dan Hipertensi.
Sebagaimana diketahui, diabetes dan hipertensi adalah
penyakit kronis yang dapat memicu penyakit yang lebih
berat seperti penyakit jantung koroner, stroke, gagal
ginjal, dan lainnya. Tidak hanya sangat merugikan bagi
kesehatan manusia, penyakit tersebut juga berbiaya
mahal yang bisa membebani keberlangsungan program
JKN-KIS.
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Dalam Dashboard Evaluasi Penyakit Kronis, terdapat
beberapa fitur yang dapat diakses seperti tingkat
prevalensi dan insiden terhadap kasus, klasifikasi jenis
penyakit DM Tipe 1, Tipe 2 dan komplikasi, hipotesis
signifkansi terhadap dampak melalui uji T-test dan
berbagai fitur lainnya yang dapat diakses secara
interaktif pada dashboard.
Selain itu, DETAK juga menyajikan informasi mengenai
jumlah kunjungan pada fasilitas kesehatan baik di
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun
Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) di
seluruh wilayah Indonesia.Penyajian informasi mengenai
penyakit kronis ini dapat dilihat dari tingkat kelurahan,
kecamatan, kabupaten-kota, provinsi, hingga nasional.
Pemanfaatan Big Data Analytics akan sangat membantu
pemenuhan kebutuhan monitoring dan evaluasi tren
dan distribusi riwayat pelayanan kesehatan yang
utamanya fokus pada utilisasi penyakit Diabetes Melitus
dan Hipertensi pada Peserta Program JKN.
Tujuan dari dashboard tersebut agar dapat membantu
Pemerintah Daerah dalam memahami kondisi sesuai
karakteristik wilayah kerjanya, meningkatkan peran
dalam penyusunan kebijakan strategis bidang
kesehatan, serta membantu akses terhadap data dan

informasi dalam penerapan kebijakan yang berbasi
pada data di lapangan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti
mengatakan bahwa dashboard ini diharapkan dapat
membantu pemerintah daerah dalam pengambilan
kebijakan strategis bidang kesehatan di wilayahnya.
"Dashboard DETAK merupakan bagian dari upaya
kami dalam mendorong engagement, sehingga
seluruh pemangku kepentingan dapat bersama-sama
memanfaatkan aset data tersebut untuk meningkatkan
kualitas dan kuantitas rekomendasi kebijakan berbasis
evidence-based policy," kata Ghufron.
Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan Edwin
Aristiawan mengatakan penyajian data melalui
dashboard DETAK merupakan bentuk dukungan
maksimal kepada pemangku kepentingan di daerah
khususnya pemerintah daerah untuk meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat.
Edwin mengakui bahwa karakteristik permasalahan
kesehatan di setiap daerah berbeda-beda sehingga
membutuhkan penanangan yang berbeda pula. Oleh
karena itu dashboard DETAK yang dihadirkan oleh JKN
dapat membantu memberikan informasi berbasiskan
data kesehatan masyarakat peserta JKN-KIS yang sudah
dikumpulkan, dikelola, dan dianalisa untuk kepentingan
pengambilan kebijakan bidang kesehatan.
Edwin juga memastikan ke depannya BPJS Kesehatan
akan mengembangkan dashboard DETAK dengan
pengelolaan dan analisa data yang lebih mendalam
pada jenis penyakit lain di luar diabetes melitus dan
hipertensi.
“Kami juga memiliki komitmen untuk menambah dan
memperkaya konten pada dashboard tersebut. Dan
tentunya tidak menutup kemungkinan nanti akan kita
kembangkan dengan fitur yang lebih banyak lagi,
terutama yang terkait dengan kebutuhan informasi
pemerintah daerah untuk mengambil keputusan yang
sifatnya strategis,” kata Edwin.

Dashboard DETAK merupakan pembaruan dari
Dashboard JKN yang telah diluncurkan sebelumnya oleh
BPJS Kesehatan pada tahun 2020. Penyajian informasi
yang dikumpulkan, dikelola, dan dianalisa dari big data
atau data raksasa Program JKN-KIS sudah dilakukan
sejak dua tahun lalu untuk membantu pemerintah
daerah dalam memutuskan kebijakan terkait kesehatan.

“

“Dashboard ini berisi informasi
yang dapat dimanfaatkan oleh
pemerintah daerah dalam rangka
monitoring program JKN sehingga
penyusunan kebijakan yang
berbasis kewilayahan menjadi
semakin akurat,” katanya.

Pada Dashboard JKN sebelumnya, terdapat fitur umum
seperti data capaian Universal Health Coverage (UHC)
setiap daerah, profil peserta JKN, fasilitas kesehatan
yang bekerja sama di masing-masing daerah, jumlah
kunjungan FKTP, top 10 diagnosa di FKTP, jumlah
rujukan FKTP, jumlah kasus FKRTL, top 10 kasus FKRTL,
dan utilisasi penyakit katastropik.
Selama pandemi, dashboard JKN juga menampilkan
data terkait Covid-19 yakni data peserta yang berisiko
Covid-19, monitoring klaim, verifikasi klaim pelayanan
Covid-19 di RS, klaim dispute, re-klaim dispute, dan
verifikasi re-klaim dispute.
Sementara pada dashboard DETAK, BPJS Kesehatan
menyempurnakan pengelolaan dan analisis data yang
lebih spesifik pada kasus penyakit kronis, yang dimulai
dengan penyakit diabetes melitus dan hipertensi.
Pada dashboard DETAK tampilan data disajikan
dengan grafik batang ataupun grafik garis untuk
mengetahui suatu tren kenaikan atau penurunan kasus
penyakit untuk mempermudah memahami kondisi
kesehatan masyarakat di lapangan. Dashboard DETAK
juga menampilkan perkembangan kasus penyakit
berdasarkan jumlah dan bulan serta tahun untuk
mengetahui tren perkembangannya.
Beberapa fitur utama yang disajikan seperti angka
prevalensi dan angka kejadian kasus, jenis diabetes
mellitus tipe 1 atau 2 atau komplikasi, T-test Hypothesis,
analisa segmentasi peserta JKN, statistik gender dan
usia peserta, hingga perincian data hingga tingkat
kelurahan.
Pada dashboard DETAK juga bisa menampilkan data
secara kustomisasi sesuai opsi yang dipilih seperti jenis
kunjungan, segmen peserta, bulan pelayanan, pasien
baru, peserta Prolanis, kelompok diagnosa diabetes,
jenis komplikasi penyakit, atau berdasarkan alamat
pelayanan.
Selain itu, dashboard DETAK juga menampilkan
piramida kasus penyakit diabetes melitus atau
hipertensi berdasarkan jenis kelamin, usia, dan
persentase prevalensi. Hal tersebut memudahkan untuk
mengetahui kelompok masyarakat mana yang lebih
banyak terjadi kasus penyakit tertentu sehingga dapat
memudahkan pemerintah daerah dalam menerapkan
kebijakan lebih tepat sasaran.
EDisi 109/media INFO BPJS KESEHATAN
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KONSULTASI
1. Saya mau bertanya, bagaimana cara
menonaktifkan status kepesertaan BPJS Kesehatan?
IG isak_XXXX

3.

JAWAB
Sesuai regulasi yang berlaku, kepesertaan JKN
merupakan hal yang wajib. Artinya, semua penduduk
termasuk warga negara asing yang bekerja dan
tinggal lebih dari 6 (enam) bulan harus ikut menjadi
peserta JKN. Seluruh peserta harus membayar iuran
dengan prosentase atau nominal tertentu, kecuali bagi
masyarakat miskin dan tidak mampu. Mereka iurannya
dibayar oleh pemerintah.
Untuk penonaktifan kepesertaan JKN hanya bisa
dilakukan apabila peserta tersebut sudah meninggal
dunia atau sudah menjadi Warga Negara Asing
(WNA). Namun, apabila peserta tergolong masyarakat
kurang mampu, peserta tersebut bisa berkoordinasi
ke Dinas Sosial untuk membawa surat keterangan
tidak mampu, KTP dan KK, untuk kemungkinan dapat
dimasukkan dalam penjaminan peserta JKN segmen
Penerima Bantuan Iuran (PBI) dengan catatan kuota dan
anggarannya masih tersedia.
Dinas Sosial akan melakukan verifikasi dan validasi
setelah itu diteruskan ke Kementerian Sosial.
Kementerian Sosial melakukan konsultasi dengan
Kementerian Keuangan, lalu Kementerian Sosial
melaporkan ke Kementerian kesehatan dan Kementerian
kesehatan mendaftarkan peserta PBI JK kepada BPJS
Kesehatan.

3. Untuk akses Program REHAB, apa saja syarat
untuk mendaftar? Pembayarannya dimulai dengan
nominal berapa dan bisa dibayar dimana ?
IG : avvie_maXXXX

JAWAB
Program REHAB merupakan program yang memberikan
keringanan dan kemudahan bagi peserta. Khsusus
segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan
peserta bukan pekerja (BP) yang memiliki tunggakan
iuran agar dapat melakukan pembayaran iuran secara
bertahap.
Untuk memanfaatkan Program REHAB BPJS Kesehatan,
berikut syarat dan kriteria yang harus dilalui oleh
peserta:
1. Peserta masuk ke dalam peserta JKN segmen
Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan
Bukan Pekerja (BP) yang memiliki tunggakan
lebih dari 3 bulan (4 - 24 bulan)
2. Untuk memanfaatkan program tersebut, peserta
JKN bisa melakukan pendaftaran melalui
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4.
5.

aplikasi Mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care
Center 165
Pendaftaran dapat dilakukan sampai dengan
tanggal 28 bulan berjalan kecuali bulan Februari
pendaftaran sampai dengan tanggal 27; 4.
maksimal periode pembayaran bertahap adalah
12 tahapan.
Peserta JKN bisa memilih rentan waktu
pembayaran untuk dilakukan secara bertahap
sesuai dengan kemampuan peserta sendiri
Status kepesertaan akan aktif kembali setelah
seluruh tunggakan dan iuran berjalan lunas
dibayarkan

4. Sebelumnya saya sudah terdaftar sebagai peserta
JKN segmen Penerima bantuan Iuran (PBI). Lalu,
setelah saya mendapatkan pekerjaan, akhirnya
segmen kepesertaan saya dialihkan menjadi Pekerja
Penerima Upah (PPU) yang dibayari oleh kantor.
Dan saat ini, saya sudah resign, apakah segmen
kepesertaan sata bisa kembali otomatis ke segmen
PBI?
IG : nayytuXXXX

JAWAB
Pada prinsipnya, apabila peserta segmen Penerima
Bangtuan Iuran (PBI) telah bekerja dan memiliki
pekerjaan, maka secara otomatis status kepesertaan
JKN akan diubah menjadi segmen Pekerja penerima
Upah (PPU). Namun, jika peserta sudah tidak bekerja di
perusahaan tersebut, maka peserta bisa mengaktifkan
status kepesertaannya kembali dengan merubah
segmen kepesertaan menjadi ke segmen Pekerja Bukan
Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri.
Apabila peserta ingin kembali ke segmen PBI yang
iurannya dibayarkan oleh pemerintah, peserta bisa
melakukan pengajuan kembali melalui Dinas Kesehatan
atau Dinas Sosial setempat yangselanjutnya diusulkan
menjadi peserta JKN segmen PBI sesuai dengan Basis
Data Terpadu (BDT). Adapun persyaratan yang wajib
dilampirkan dalam permohonan tersebut yaitu:
1.
2.
3.

SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari RT,
RW dan Kelurahan
KTP (asli dan foto copy)
Kartu Keluarga (asli dan fotocopy)

Selain itu, untuk kepesertaan segmen PBI, hal tersebut
tergantung dari kebijakan program pemerintah wilayah.
Peserta dapat melakukan konfirmasi ke pihak Dinas
Sosial wilayah terkait pengajuan kepesertaan gratis yang
ditanggung pemerintah.

