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CEO
Message

Beri Layanan dan Jaminan Tanpa
Henti, Meski di Tengah Pandemi
Sebagai rakyat Indonesia, kita patut berbangga dan bersyukur
karena pemerintah telah menyediakan jaminan pembiayaan
pelayanan kesehatan melalui skema Program Jaminan Kesehatan
Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan
oleh BPJS Kesehatan.

M

elalui Program JKN-KIS, masyarakat tidak
perlu khawatir akan biaya pelayanan
kesehatan yang harus ditanggung karena
cukup dengan membayar iuran secara
rutin setiap bulannya, masyarakat dapat mengakses
pelayanan kesehatan, mulai dari pelayanan dasar di
FKTP hingga pelayanan di FKRTL sesuai dengan indikasi
medisnya. Inilah alasan mengapa kemudian Program
JKN-KIS menjadi salah satu program pemerintah yang
paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Manfaat Program JKN-KIS yang dirasakan oleh
masyarakat bukan sekadar memberikan jaminan
pembiayaan pelayanan kesehatan dari sisi kesehatan
yaitu healing process. Lebih dari itu, Program JKNKIS memberikan multiplier effect, yaitu meningkatkan
kualitas sumber daya manusia Indonesia karena menjadi
lebih sehat, berumur lebih panjang dan terhindar dari
kemiskinan. Kondisi tersebut mendorong peningkatan
produktifitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia
jangka panjang. Selain itu, Program JKN-KIS juga
memberikan dampak terhadap peningkatan kohesi
sosial dan inklusi sosial karena terdapat penurunan
angka ketimpangan masyarakat (gini ratio).
Manfaat Program JKN-KIS tentu masih dapat dirasakan
oleh peserta meskipun saat ini pandemi Covid-19 masih
terjadi. Tentu kita ketahui bersama, pandemi yang
terjadi tidak hanya berdampak bagi kesehatan tetapi
juga berdampak pada perekonomian masyarakat. Oleh
karena itu, sebagai kontribusi untuk menangani dampak
pandemi, Program JKN-KIS tetap hadir dan berkontribusi
untuk mengurangi dampak finansial yang terjadi akibat
pandemi. Selain itu, kami juga berupaya melakukan
penyesuaian dan perbaikan layanan pada saat pandemi,
agar masyarakat dapat dengan mudah dan aman dalam
mengakses pelayanan BPJS Kesehatan, baik di Kantor
Cabang maupun di fasilitas kesehatan.
Salah satu kontribusi kami dalam menangani pandemi
Covid-19 adalah melalui penugasan khusus verifikasi
klaim Covid-19 yang diamanatkan pemerintah kepada
BPJS Kesehatan. Dengan sistem yang andal serta sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, proses verifikasi klaim
Covid-19 yang kami lakukan diharapkan dapat lebih cepat
sehingga dapat menjaga arus kas rumah sakit. Selain
itu berkontribusi melalui penugasan khusus verifikasi
klaim Covid-19, saat ini, pemerintah melalui Komite

Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
(KPCPEN) berencana menggunakan data peserta PBI
yang ada di BPJS Kesehatan sebagai salah satu sumber
data penerima vaksin Covid-19. Penugasan khusus ini
secara tidak langsung juga menunjukkan kepercayaan
pemerintah terhadap kinerja BPJS Kesehatan, terutama
untuk membantu pemerintah dalam menangani
pandemi Covid-19.
Pandemi yang terjadi juga telah mengubah paradigma
layanan BPJS Kesehatan dari yang sebelumnya
didominasi oleh layanan tatap muka menjadi layanan
non tatap muka dengan memanfaatkan teknologi digital.
Penyempurnaan Mobile JKN dengan fitur-fitur yang
dapat membantu peserta untuk melakukan pendaftaran,
perubahan data, cek status, pembayaran iuran bahkan
saat ini kami juga tengah menyempurnakan layanan
konsultasi online di Mobile JKN sehingga peserta dapat
melakukan konsultasi dengan dokter di FKTP tanpa
perlu datang ke FKTP untuk meminimalisir kontak dan
mencegah penyebaran Covid-19.
Selain layanan Mobile JKN, kami juga berupaya
melakukan optimalisasi layanan dengan memanfaatkan
Artificial Intelligence (AI) yaitu melalui melalui layanan
CHIKA (Chat Assistant JKN). Selain layanan CHIKA,
peserta juga dapat mengakses layanan tanpa tatap
muka lainnya yaitu, Care Center, VIKA (Voice Interactive
JKN), Pandawa (Pelayanan Administrasi melalui WA)
serta layanan administrasi Peserta Penerima Upah (PPU)
melalui e-Dabu Mobile bagi Badan Usaha. Layanan digital
ini dapat dimanfaatkan oleh peserta sehingga peserta
tidak perlu datang ke kantor apabila ingin melakukan
pendaftaran, perubahan data dan proses administrasi
lainnya.
Kami berharap, kehadiran Program JKN-KIS di tengah
pandemi dapat meringankan beban masyarakat
terutama yang terdampak secara finansial akibat
pandemi yang terjadi. Kami juga berharap, peserta
dapat secara optimal memanfaatkan layanan tanpa tatap
muka yang disediakan oleh BPJS Kesehatan sehingga
dapat meminimalisir kontak langsung dan mencegah
penyebaran Covid-19.
Fachmi Idris
Direktur Utama
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INFO BPJS KESEHATAN

Pandemi Covid 19 yang melanda dunia dan tidak terkecuali bangsa Indonesia.
Namun bangsa ini boleh bernapas lega, karena sejak 1 Januari 2014 Indonesia
telah mengimplementasikan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sehingga
masyarakat memiliki bantalan atas kebutuhan sosial khususnya di bidang
kesehatan.
Fakta empiris membuktikan bahwa hadirnya program JKN-KIS yang dikelola BPJS
Kesehatan telah membuka peluang dan memperbaiki akses penduduk terhadap
pelayanan kesehatan formal, serta menutup ketidaksetaraan antar sosial ekonomi
penduduk dalam mengakses layanan kesehatan.
Keberadaan program JKN-KIS semakin dirasakan manfaatnya. Ini bisa terlihat dari
bisnis proses JKN-KIS yang dioptimalkan dalam pembayaran klaim kesehatan yang
terkait dengan Covid-19. Ada penggantian klaim yang sumber dananya diperoleh
dari DIPA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian
Kesehatan, bukan dari iuran peserta JKN-KIS yang selama ini dihimpun.
Di samping itu, BPJS Kesehatan juga mendapat penugasan khusus dari pemerintah
untuk memverifikasi klaim rumah sakit atas pemberian layanan kesehatan
akibat Covid-19. Kehadiran Program JKN-KIS juag membantu masyarakat yang
terdampak pandemi dengan hadirnya program relaksasi iuran.
Tentu kita berharap negara kita segera dapat mengatasi pandemi Covid 19.
Dengan hadirnya Program JKN-KIS tentu kita makin menyadari bahwa program
ini sangat penting hadir khususnya dalam upaya mendorong sistem kesehatan
berbasis pencegahan dengan penerapan hidup bersih dan sehat.
Seiring dengan penerbitan Media Info BPJS Kesehatan, kami mengucapkan
terima kasih atas berbagai dukungan dan tanggapan atas terbitnya media ini.
Diharapkan melalui penerbitan Media ini informasi yang berkualias, baik, akurat
dapat terus kami sajikan dan diharapkan kehadiran media ini dapat menjadi
jembatan informasi yang efektif bagi BPJS Kesehatan dan seluruh stakeholder.
Selamat beraktivitas.
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BINCANG

BPJS Kesehatan Jadi “Pipa” Program
Penanganan Covid-19
Raden Pardede
(Sekretaris Eksekutif Komite Penanganan Covid-19
dan Pemulihan Ekonomi Nasional)
Raden Pardede menyampaikan, di dalam
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
Nasional, BPJS Kesehatan berperan sebagai salah
satu “pipa” Program Jaring Pengaman Kesehatan
Pemerintah selama pandemi.

KILAS & PERISTIWA

Integrasi Data BPJS Kesehatan dengan Kementerian Ketenagakerjaan
“Sinergi ini dilakukan sebagai upaya memastikan seluruh
badan usaha dan pekerjanya terlindungi terhadap
akses layanan kesehatan dalam Program JKN-KIS. BPJS
Kesehatan saat ini tengah fokus pada akurasi dan validasi
data kepesertaan, baik dari sisi jumlah pekerja yang
didaftarkan, juga termasuk akurasi data pendapatan
sebagai dasar penghitungan iuran. Ini merupakan
kerjasama strategis yang diharapkan dapat membantu
mewujudkan hal tersebut,” ujar Direktur Perluasan
dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Andayani Budi
Lestari, Selasa (03/11).

Jakarta
BPJS Kesehatan bersinergi dengan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait integrasi data
badan usaha dan pekerja di Indonesia. Integrasi data ini
dilakukan antara aplikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan
di Perusahaan dalam Jaringan (WLKP) milik Kemenaker
dengan aplikasi Perluasan Kepesertaan Pekerja Penerima
Upah Badan Usaha milik BPJS Kesehatan.
Sumber daya data yang ada dalam kedua aplikasi ini
diharapkan dapat meningkatkan kepesertaan serta
akurasi dan validasi data segmen Pekerja Penerima
Upah (PPU) dari Badan Usaha dalam program Jaminan
Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Sampai dengan 31 Agustus 2020 jumlah Badan Usaha
yang telah terdaftar dalam Program JKN-KIS sebanyak
318.062 dengan jumlah pekerja 16.477.500 dan anggota
keluarga 20.886.757, sehingga total 37.364.257 jiwa
peserta segmen PPU Badan Usaha.
BPJS Kesehatan juga berupaya melakukan perluasan
kanal pendaftaran badan usaha, baik itu melalui aplikasi
New e-Dabu serta e-Dabu Mobile (aplikasi pendaftaran
kepesertaan Program JKN-KIS untuk badan usaha),
bekerjasama dengan unit-unit Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) melalui Online Single Submission (OSS) serta
sinergi dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga/
Asosiasi Human Resource Development (HRD).

Komitmen Kuat, Pemkab Cirebon Realisasikan UHC di Tengah Pandemi
yaitu agar seluruh penduduk dapat memperoleh layanan
kesehatan yang layak dan memadai.
“Dengan terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta di
Kabupaten Cirebon kami berharap dapat menyukseskan
Program Indonesia Sehat sebagai upaya mewujudkan
Masyarakat Indonesia yang berperilaku sehat, hidup
dalam lingkungan yang sehat, serta menjangkau
pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan
untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggitingginya,” jelas Imron.

Cirebon
Cirebon – Pemerintah Kabupaten Cirebon capai Cakupan
Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/UHC)
Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia
Sehat (JKN-KIS). Tercapainya Cakupan Kesehatan
Semesta tersebut di tandai dengan dilakukannya
penandatanganan Perjanjian Kerjasama dalam rangka
menjaga kesinambungan Cakupan Kesehatan Semesta
Program JKN-KIS bertempat di Pendopo Bupati Cirebon,
Rabu (04/11).
Bupati Cirebon H. Imron Rosyadi mengungkapkan salah
satu fokus utama pembangunan di Kabupaten Cirebon,

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Perluasan dan
Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari
mengungkapkan capaian kepesertaan Program JKN-KIS
di Kabupaten Cirebon sendiri telah mencapai 96,05%
dan melebihi rata-rata kepesertaan JKN-KIS secara
nasional. Oleh karenanya BPJS Kesehatan mengapresiasi
komitmen kuat dari Pemerintah Kabupaten Cirebon
dalam mewujudkan cakupan kesehatan semesta di
tengah Pandemi Covid-19 seperti ini.
“Untuk menuju Universal Health Coverage merupakan
wujud komitmen kita bersama untuk menyukseskan
Program JKN-KIS sebagai salah satu program strategis
pemerintah, sekaligus sebagai bentuk ketaatan kita
terhadap Undang-Undang yang telah ditetapkan dan
memastikan seluruh Penduduk Indonesia dapat terjamin
pelayanan kesehatannya,” ujar Andayani.
EDISI 92

INFO BPJS KESEHATAN

5

FOKUS

JKN-KIS Jadi Bantalan Sosial
di Tengah Pandemi

Pandemi Covid-19 yang tengah melanda Indonesia dan berbagai negara di dunia tidak hanya
berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga menyerang sendi-sendi perekonomian masyarakat.
Banyak pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), atau usahanya “gulung tikar”. Tidak
ada lagi penghasilan untuk bertahan hidup. Namun, bangsa ini boleh bernafas lega, karena sejak
1 Januari 2014 Indonesia telah mengimplementasikan Jaminan Sosial Kesehatan melalui program
Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), sehingga masyarakat memiliki
bantalan atas kebutuhan sosial, khususnya di bidang kesehatan.

S

ekretaris Eksekutif Komite Penanganan Covid-19
dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN)
Raden Pardede menyampaikan, di masa
pandemi Covid-19 ini, keberadaan Jaminan
Sosial Kesehatan sangatlah penting untuk memberikan
perlindungan kesehatan kepada masyarakat yang saat
ini tengah menghadapi tekanan ekonomi. Perannya juga
sangat besar dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.
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“Apabila kita sakit, tentunya kita akan kesulitan
melakukan kegiatan sehari-hari, termasuk kegiatan
ekonomi. Dengan adanya Jaminan Sosial Kesehatan, kita
akan merasa lebih optimistis atau tidak terlalu khawatir
lagi. Bayangkan kalau tidak ada jaminan sosial kesehatan,
pastinya kita akan khawatir. Dan kekhawatiran itu bisa
membuat kita jadi panik, bahkan mungkin mengurangi
imunitas kita,” kata Raden Pardede.

FOKUS
Kaitannya dengan pemulihan ekonomi nasional, dengan
adanya Jaminan Sosial Kesehatan, kemudian nantinya
juga ada vaksinasi Covid-19, tingkat imunitas akan naik,
sehingga akhirnya menimbulkan kepercayaan atau rasa
aman pada masyarakat untuk kembali membelanjakan
uangnya atau berinvestasi. Sebab tanpa belanja dan
investasi, ekonomi Indonesia tidak akan pulih.
Pakar Asuransi Kesehatan Budi Hidayat juga
mengungkapkan, sebelum adanya pandemi Covid-19,
fakta empiris membuktikan bahwa hadirnya program
JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan telah membuka
peluang dan memperbaiki akses penduduk terhadap
pelayanan
kesehatan
formal,
serta
menutup
“ketidaksetaraan antar sosial ekonomi penduduk” dalam
mengakses layanan kesehatan.
“JKN-KIS mendorong upaya perbaikan dalam status
kesehatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan
ekonomi Indonesia melalui berbagai kanal industri
kesehatan. Dari gelontoran uang yang jumlahnya triliunan
ke bidang kesehatan, itu akan menjadi pendorong di
kegiatan sektor lain,” papar Budi Hidayat.
Di era pandemi Covid-19 ini, lanjut Budi, keberadaan
program JKN-KIS semakin dirasakan manfaatnya. Ini bisa
terlihat dari bisnis proses JKN-KIS yang dioptimalkan
dalam pembayaran klaim kesehatan yang terkait dengan
Covid-19. Ada penggantian klaim yang sumber dananya
diperoleh dari DIPA Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB) dan Kementerian Kesehatan, bukan
dari iuran peserta JKN-KIS yang selama ini dihimpun. Di
samping itu, BPJS Kesehatan juga mendapat penugasan
khusus dari pemerintah untuk memverifikasi klaim rumah
sakit atas pemberian layanan kesehatan akibat Covid-19.
Dijelaskan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan
Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko
PMK) TB. A. Choesni, pengobatan Covid-19 di rumah
sakit memang tidak termasuk yang ditanggung dalam
program JKN-KIS karena dikategorikan sebagai kejadian
luar biasa atau wabah.
“Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun
2018, pelayanan kesehatan yang tidak dijamin antara lain
pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap
darurat, kejadian luar biasa atau wabah. Pandemi
Covid-19 ini dikategorikan sebagai wabah, sehingga
tidak termasuk dalam paket manfaat yang dijamin
program JKN-KIS,” jelas Choesni.
Namun, pemerintah tetap hadir dengan memberikan
anggaran untuk menjamin pengobatan pasien
Covid-19. Besaran anggarannya melalui Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) sekitar Rp 975 miliar,
kemudian di Kementerian Kesehatan Rp 21,06 triliun.
Sedangkan BPJS Kesehatan berperan melakukan proses
verifikasi klaim rumah sakit atas pemberian pelayanan
kesehatan akibat bencana wabah Covid-19.
“Seperti kita tahu, BPJS Kesehatan sudah berpengalaman
dalam melaksanakan verifikasi klaim, sehingga
diharapkan proses ini berjalan dengan cepat dan tidak
mengganggu cash flow rumah sakit,” kata Choesni.

Dalam menjalankan tugas khusus ini, BPJS Kesehatan dan
Kementerian/Lembaga terkait sejak awal telah
menyiapkan hal-hal pendukung seperti kesiapan sistem
informasi dan prosedur, aplikasi penunjang, serta
sosialisasi kepada verifikator BPJS Kesehatan dan rumah
sakit.
Alur pengajuan klaim Covid-19 ini dimulai dari rumah
sakit mengajukan permohonan pengajuan klaim melalui
email ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan cq.
Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian
Kesehatan, ditembuskan ke BPJS Kesehatan untuk
verifikasi dan Dinas Kesehatan.
Adapun berkas pendukung verifikasi diajukan melalui
aplikasi Eklaim INA-CBGs. Kementerian Kesehatan dapat
memberikan uang muka paling banyak 50% dari jumlah
klaim yang diajukan. Selanjutnya BPJS Kesehatan akan
melakukan verifikasi terhadap klaim sesuai dengan
ketentuan yang ada dalam petunjuk teknis klaim
penggantian biaya perawatan.
BPJS Kesehatan diberi waktu tujuh hari kerja dalam proses
verifikasi klaim tersebut. Setelah diserahkan berita acara
verifikasi, Kementerian Kesehatan akan membayarkan
klaim kepada rumah sakit setelah dikurangi uang muka
yang telah diberikan sebelumnya. Berkas klaim pasien
Covid 19 yang dapat diajukan adalah yang dirawat sejak
tanggal 28 Januari 2020, dengan masa kadaluarsa klaim
tiga bulan setelah status pandemi Covid-19 dicabut oleh
Pemerintah.
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FOKUS
Pelayanan BPJS Kesehatan di Era Pandemi
Di masa pandemi Covid-19 ini, BPJS Kesehatan sebagai
penyelenggara Program JKN-KIS memiliki peran strategis
dalam upaya pengendalian Covid-19. Berbagai inovasi
berbasis digital juga terus dikembangkan untuk memberi
kemudahan kepada peserta JKN-KIS dalam mengakses
pelayanan, sekaligus dalam upaya mencegah penularan
Covid-19.
Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan
Andayani Budi Lestari mengungkapkan, beberapa
kemudahan layanan primer di masa pandemi Covid-19
yang dikembangkan dengan mengoptimalkan aplikasi
Mobile JKN antara lain screening mandiri Covid-19,
antrean online, serta konsultasi dokter.
“Dengan melakukan screening mandiri Covid-19 di
aplikasi Mobile JKN, kita bisa memastikan apakah kita
aman, berisiko, atau tidak. Kemudian melalui layanan
antrean online di FKTP, peserta yang sakit tidak terlalu
lama mengantre atau berada di FKTP,” kata Andayani.
Sampai dengan 20 Oktober 2020, jumlah FKTP yang
terintergasi dengan antrean online sebanyak 15.112
FKTP. Dengan adanya layanan ini, peserta dapat
melakukan pendaftaran pelayanan kesehatan tanpa
datang langsung ke FKTP. Selain itu, peserta juga dapat
memprediksi waktu kunjungan ke FKTP, mengurangi
waktu tunggu pelayanan, serta mengurangi risiko
penularan penyakit. Sedangkan bagi FKTP, pendaftaran
peserta otomatis terkoneksi ke aplikasi P-Care, dan juga
mengurangi antrean peserta di FKTP.

Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta
BPJS Kesehatan

Andayani Budi Lestari

Selanjutnya adalah layanan konsultasi online yang juga
memanfaatkan aplikasi Mobile JKN. Sampai dengan
20 Oktober 2020, jumlah FKTP pengguna Mobile JKN
Faskes sudah mencapai 6.545, sedangkan jumlah dokter
pengguna Mobile JKN Faskes sebanyak 7.324. Melalui
layanan konsultasi online ini, lanjut Andayani, peserta
bisa mendapatkan kepastian layanan. Akses layanan di
FKTP menjadi lebih mudah, cepat, dan lebih pasti. Status
kesehatan peserta juga bisa terpantau dan terkontrol,
khususnya pasien penyakit kronis.
“Bagi FKTP, layanan konsultasi online ini juga
mendukung upaya pencegahan penularan Covid-19,
serta memudahkan dalam memberikan layanan kepada
peserta dan juga memantau kesehatan pasien, khususnya
pasien kronis,” papar Andayani.
Sementara itu untuk pelayanan rujukan di rumah sakit,
beberapa inovasi layanan berbasis digital juga sudah
dikembangkan, antara lain antrean elektronik (online),
informasi ketersediaan tempat tidur, informasi jadwal
antrean operasi, kebijakan iterasi obat bagi peserta
dengan penyakit kronis, dan juga simplifikasi rujukan
hemodialisa. Kemudian untuk memudahan layanan
informasi dan pengaduan di rumah sakit, BPJS Kesehatan
telah melakukan optimalisasi peran petugas P3
(Penanganan Pengaduan Peserta) RS dengan rebranding
petugas Pemberian Informasi dan Penanganan
Pengaduan (PIPP) BPJS Kesehatan di Rumah Sakit
menjadi BPJS SATU! (Siap Membantu).
Guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19, BPJS
Kesehatan bersama faskes providernya juga gencar
melakukan sosialisasi penerapan 3M, yaitu mencuci
tangan pakai sabun, memakai masker, serta menjaga
jarak. Dalam memberikan layanan tatap muka pada
adaptasi kebiasaan baru, prosedurnya pun sudah diatur
sedemian rupa, sehingga hanya kelompok dari jenis
kepesertaan tertentu saja yang bisa dilayani di kantor
BPJS Kesehatan.
Kelompok peserta tersebut yaitu peserta Penerima
Bantuan Iuran (PBI) yang dipersepsikan tidak seluruhnya
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FOKUS
untuk mengakses pelayanan tanpa harus datang ke
kantor BPJS Kesehatan,” kata Andayani.
Menjaga Pelayanan Sesuai Standar
Berbagai inovasi pelayanan yang dilakukan BPJS
Kesehatan ini juga diapresiasi Ketua Pengurus Harian
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus
Abadi. Inovasi tersebut menurutnya harus dielaborasi di
level lapangan atau di faskes mitra BPJS Kesehatan.
Tulus menegaskan, di masa pandemi Covid-19 ini,
fasilitas kesehatan harus konsisten menjaga pelayanan
sesuai standar, tidak ada alasan menurunkan standar.
Namun tentunya harus dengan tetap memperhatikan
protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
“Pandemi Covid-19 jangan dijadikan alasan menurunkan
standar pelayanan dan keandalan pelayanan faskes.
Manajemen faskes justru harus mewujudkan standar
pelayanan yang lebih prima, guna menjamin patient
safety,” kata Tulus Abadi.

memiliki perangkat mobile untuk mengakses layanan
online, peserta mandiri kelas 3, serta bukan peserta yang
diasumsikan dari kelompok usia lanjut yang tidak familiar
dengan perangkat mobile. Untuk kelompok peserta
lainnya, diharapkan untuk lebih mengoptimalkan kanalkanal online yang telah disediakan.
“Kami telah menyiapkan omni channel layanan
administrasi kepesertaa, mulai dari kantor cabang,
kemudian ada di pelayanan publik, lalu bagi peserta
Pekerja Penerima Upah melalui eDabu atau eDabu
Mobile. Kemudian ada aplikasi Mobile JKN, Care
center 1500400, PIPP RS, PIPP FKTP, serta Pandawa
atau Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp,” jelas
Andayani.

Di masa pandemi ini, lanjut Tulus, faskes juga harus
mengoptimalkan pelayanan berbasis digital untuk
menggurangi kontak langsung antar pasien. Dengan
basis pelayanan digital tersebut, faskes juga bisa
mengoptimalkan pelayanan promotif dan preventif.
“Pelayanan berbasis digital atau online menjadi
keniscayaan sebagai wujud disruptif di bidang kesehatan.
Pelayanan berbasis digital juga bisa dijadikan instrumen
untuk mewujudkan aspek promotif preventif yang lebih
masif,” pungkasnya.

Omni Channel layanan informasi dan pengaduan juga
telah disiapkan. Channel tersebut sama seperti yang
disediakan untuk layanan administrasi kepesertaan,
tetapi ada beberapa channel tambahan, salah satunya
adalah Chika yang merupakan pelayanan informasi dan
pengaduan melalui chat yang direspons oleh Artificial
Intelligence (AI).
Di masa panemi Covid-19 ini, pemanfaatan kanal layanan
juga terlihat ada pergeseran, baik untuk permintaan
informasi maupun pengaduan. Tingkat kunjungan ke
kantor cabang BPJS Kesehatan mengalami penurunan,
namun di sisi lain pemanfaatan Mobile JKN terus
meningkat. Sampai dengan 30 September 2020, aplikasi
Mobile JKN bahkan sudah digunakan oleh 10.299.968
peserta. Beberapa fitur yang paling sering digunakan
seperti perubahan alamat, perubahan FKTP, perubahan
kelas, pendaftaran, permintaan informasi, dan juga
pengaduan.
“Nantinya setelah Covid-19 selesai, kami berharap
aplikasi Mobile JKN ini bisa menjadi solusi bagi peserta

Ketua Pengurus Harian YLKI

Tulus Abadi
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BINCANG

BPJS Kesehatan Jadi “Pipa”
Program Penanganan Covid-19

Raden Pardede, Sekretaris Eksekutif Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN)

D

i masa pandemi Covid-19 ini, BPJS Kesehatan
sebagai
penyelenggara
Program
Jaminan
Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN –
KIS) memiliki peran strategis dalam upaya pengendalian
penyebaran virus Covid-19 dan juga penanganan pasien
yang sudah terinfeksi virus Covid-19. Pengendalian
dilakukan dengan memperkuat fungsi Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), khususnya terkait
upaya kesehatan perorangan yang bersifat promotif dan
preventif. FKTP diberdayakan untuk memantau status
kesehatan kelompok risiko tinggi secara berkala guna
menekan angka kasus dan kematian akibat Covid-19
bagi pasien dengan penyakit penyerta (comorbid). Di sisi
penanganan pasien yang sudah terinfeksi, pemerintah
memberikan penugasan khusus kepada BPJS Kesehatan
untuk melakukan verifikasi atas klaim pelayanan
kesehatan akibat Covid-19.
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Sekretaris Eksekutif Komite Penanganan Covid-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Raden Pardede
menyampaikan, di dalam Penanganan Covid-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional, BPJS Kesehatan berperan
sebagai salah satu “pipa” Program Jaring Pengaman
Kesehatan Pemerintah selama pandemi. Selain itu,
keterlibatan BPJS Kesehatan diharapkan dapat menjamin
pelaksanaan program dimaksud tetap mengacu pada
prinsip-prinsip Good Governance. Sebagai contoh,
dengan dukungan basis data peserta BPJS Kesehatan,
khususnya segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI),
pemerintah bisa menyalurkan bantuan Program
Perlindungan Sosial dengan lebih tepat sasaran. Seperti
apa detail dari peran BPJS Kesehatan tersebut? Berikut
pemaparan Raden Pardede.

BINCANG

Secara umum, bagaimana dampak
Pandemi Covid-19 bagi Indonesia?
Di Indonesia, penemuan dua kasus
pertama Covid-19 terjadi pada 2
Maret 2020. Kemudian pada 11
Maret 2020, WHO menetapkan
Covid-19
sebagai
pandemi.
Dampaknya sendiri tidak hanya
ke sektor kesehatan, tetapi juga
ekonomi dan sosial. Mulai dari
penerapan social distancing, daya
beli yang menurun, hingga aktivitas
ekonomi yang melambat. Adanya
pandemi Covid-19 juga membuat
produktivitas
menurun
dan
pengangguran bertambah. Selain
itu, muncul pola aktivitas baru,
antara lain bekerja dari rumah dan
belajar dari rumah.

kita akan khawatir. Dan kekhawatiran
itu bisa membuat kita jadi panik,
bahkan
mungkin
mengurangi
imunitas kita. Jadi, Jaminan Sosial
Kesehatan ini menjadi penting untuk
terus menjaga semangat kita.
Dengan adanya Jaminan Sosial
Kesehatan, kemudian nantinya juga
ada vaksinasi Covid-19, tingkat
imunitas kita akan naik, sehingga
akhirnya menimbulkan kepercayaan
atau rasa aman pada masyarakat
untuk membelanjakan uangnya atau
berinvestasi. Sebab tanpa belanja
dan investasi, ekonomi kita tidak
akan pulih.

dijalankan

BPJS
Kesehatan
dikatakan
berperan sebagai “pipa” program
penanganan Covid-19, seperti apa
konkritnya?

Untuk
penanganan
Covid-19,
pemerintah
melakukan
dual
response atau dua tindakan yang
dilakukan secara bersamaan. Tentu
yang menjadi prioritas adalah
bagaimana mengurangi daya infeksi
virus; memperluas kapasitas testing,
pelacakan dan isolasi; serta mencari
cara pengobatan yang ampuh
seperti obat-obatan dan vaksin.

Di dalam Penanganan Covid-19
dan Pemulihan Ekonomi Nasional,
peran BPJS Kesehatan itu penting
sekali. Melalui basis data peserta
yang dimiliki BPJS Kesehatan, kita
bisa menyalurkan bantuan sosial
kepada mereka yang membutuhkan
dan memang layak mendapatkan
bantuan. Jadi kita dapat data itu
secara lengkap dari BPJS Kesehatan.
Tanpa data itu, kita akan kesulitan.

Apa strategi
pemerintah?

yang

Respon
kedua
adalah
menyelamatkan kehidupan (mata
pencaharian hidup), antara lain
dengan memberikan bantuan sosial
kepada kelompok rumah tangga
yang paling rentan terdampak
Covid-19; memberikan keringanan
atau bantuan kepada kelompok
usaha
rentan;
menyiapkan
lingkungan bekerja yang sehat;
serta menyiapkan untuk pemulihan
ekonomi.
Kedua
respon
ini
merupakan bentuk tanggung jawab
pemerintah terhadap warganya yang
harus dilakukan secara bersamaan.

Dalam
pemulihan
ekonomi
nasional, apa sebetulnya peran
Jaminan Sosial Kesehatan?
Tentu perannya besar sekali. Kalau
kita tidak sehat, kita akan sulit sekali
melakukan kegiatan sehari-hari,
termasuk kegiatan ekonomi. Dengan
adanya Jaminan Sosial Kesehatan,
kita akan lebih merasa optimistis
atau tidak terlalu khawatir lagi.
Bayangkan kalau kita tidak punya
jaminan sosial kesehatan, pastinya

Untuk program Kesehatan seperti
biaya penanganan Covid-19, BPJS
Kesehatan
juga
mendapatkan
penugasan berdasarkan Keputusan
Menteri Koordinator PMK, antara lain
menyediakan basis data Penerima
Bantuan Iuran (PBI), Rumah Sakit
dan Tenaga Kesehatan (Nakes);
melaksanakan
verifikasi
klaim
biaya perawatan Covid-19; serta
membantu arus kas rumah sakit.
Berikutnya
terkait
penerapan
protokol kesehatan, kami pikir
BPJS Kesehatan berperan besar
sekali dalam melakukan pengalihan
pelayanan dari konvensional ke
layanan digital. Kami berterima
kasih sekali karena digitalisasi yang
dilakukan BPJS Kesehatan menolong
sekali untuk mengurangi penularan
Covid-19.

Dalam
pengadaan
dan
pelaksanaan vaksinasi Covid-19,
bagaimana peran BPJS Kesehatan?
Vaksinasi ini adalah pekerjaan
yang paling massif, dan kami lihat

Sekretaris Eksekutif Komite
Penanganan Covid-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional

Raden Pardede

ini akan menjadi game changer
yang akan menentukan nasib kita
nantinya. Dukungan BPJS Kesehatan
dalam
vaksinasi
ini
berupa
penyediaan basis data, kemudian
juga melakukan verifikasi data.
Bahkan kami merencanakan supaya
BPJS Kesehatan secara aktif nanti
dilibatkan dalam melakukan analisis
dari data-data ini semua. Kebetulan
memang BPJS Kesehatan sudah
mempunyai sistem pendataan yang
terpadu karena sudah mengelola
data dalam jumlah yang sangat
besar, sehingga data-data vaksinasi
ini nanti akan kita combine dengan
data-data BPJS Kesehatan, dan
kita minta supaya nanti sistem
pengelolaan
ini
bersama-sama
dilakukan di BPJS Kesehatan.

Seperti apa rencana pelaksanaan
vaksinasi Covid-19?
Dalam
vaksinasi
ini
nantinya
akan dibagi dua. Ada kelompok
masyarakat yang diberikan vaksinasi
gratis oleh pemerintah, ada yang
mandiri atau bayar sendiri. Tentu
kalau sudah kelas menengah ke atas,
kita harapkan mereka bayar sendiri
lah. Kita fokus pada kelompok
menengah ke bawah. Untuk para
peserta PBI diproyeksikan akan
diberikan gratis. Sekarang ini kita
sedang menyisir datanya semuanya,
tetapi inti dari spiritnya adalah kita
akan memberikan gratis kepada
kelompok menengah ke bawah,
termasuk peserta PBI yang iurannya
disubsidi oleh pemerintah.
EDISI 92
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BENEFIT

Dashboard Monitoring Klaim Covid -19
Mudahkan Pemda Lakukan Pemantauan

D

alam pembiayaan Covid-19, BPJS Kesehatan
diberi mandat untuk menjadi verifikator klaim
pelayanan Covid-19 di rumah sakit. Nah, untuk
memudahkan pemerintah daerah (Pemda)
memonitor progres administrasi klaim Covid-19, BPJS
Kesehatan telah mengembangkan fitur Dashboard
Monitoring Klaim Covid-19. Fitur ini melekat pada
Dashboard JKN, sebuah database terpadu berisi
informasi tentang penyelenggaraan Program Jaminan
Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)
yang dapat diakses oleh masing-masing Pemda.
Pada fitur Dashboard Monitoring Klaim Covid-19, Pemda
dapat mengakses informasi terkini setiap hari. Fitur ini
memuat tentang jumlah pengajuan klaim Covid -19 per
kabupaten atau kota dan per rumah sakit. Juga memuat
hasil verifikasi klaim Covid -19 per kabupaten atau kota
serta per rumah sakit. Bahkan hingga jumlah dan jenis
dispute klaim Covid-19.
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Dengan adanya fitur ini diharapkan dapat membantu
Pemda melakukan pemantauan dan evaluasi terkait
pengajuan klaim Covid -19 oleh rumah sakit di masingmasing wilayah kerjanya. Juga diharapkan data-data
yang ada pada fitur tersebut dapat menjadi alternatif
sumber informasi bagi Pemda dalam menetapkan
kebijakan penanganan Covid-19 di daerahnya.
Namun ada beberapa kendala yang terjadi dalam
pengerjaan verifikasi klaim Covid -19. Misalnya, pihak
rumah sakit mengajukan berkas klaim yang kurang
lengkap atau bahkan belum mengajukan klaim sama
sekali. Belum optimalnya pemahaman rumah sakit
tentang petunjuk teknis Kementerian Kesehatan tentang
pengajuan klaim Covid -19. Lalu adanya sejumlah dispute
klaim.
Untuk itu, BPJS Kesehatan telah meminta dukungan
kepada Kementerian Kesehatan, Perhimpunan Rumah

BENEFIT

Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) hingga gubernur seIndonesia untuk turut bersinergi melakukan upaya
percepatan pengajuan klaim Covid-19.
Adapun output hasil verifikasi BPJS Kesehatan meliputi
tiga hal. Pertama, klaim rumah sakit sudah sesuai, ini
tidak ada masalah. Kedua, klaimnya tidak sesuai. Ketiga,
dispute klaim. Untuk pelayanan per tanggal 15 Agustus
2020, apabila terjadi dispute klaim, maka hasil verifikasi
akan langsung diajukan BPJS Kesehatan ke Tim Dispute
Kemenenterian Kesehatan.
Sampai dengan 28 September 2020, BPJS Kesehatan telah
memverifikasi klaim Covid-19 sebesar 140.396 kasus,
di mana klaimnya sesuai sebesar 80.827 kasus dengan
nominal sebesar Rp 5.55 triliun. Sebagai gambaran
verifikasi klaim Covid-19 secara nasional, kriteria dispute
terbanyak terjadi karena kriteria peserta jaminan
Covid-19 tidak sesuai ketentuan Juknis Kementerian
Kesehatan serta berkas klaim yang diajukan oleh rumah
sakit tidak lengkap.
Pada prinsipnya, BPJS Kesehatan siap melakukan
pendampingan untuk proses percepatan penagihan
klaim dan penyelesaian dispute klaim Covid-19 selama
tagihan rumah sakit sudah dilengkapi dengan dengan

berkas-berkas yang disyaratkan dalam petunjuk teknis
dari Kementerian Kesehatan
Sebagai informasi, BPJS Kesehatan menjalankan proses
verifikasi klaim Covid-19 secara bertahap sesuai dengan
tenggat waktu yang diberikan, yaitu tujuh hari kerja.
Setelah melakukan verifikasi, BPJS Kesehatan akan
menerbitkan Berita Acara Verifikasi pembayaran tagihan
klaim pelayanan kepada Kementerian Kesehatan.
Selanjutnya, Kementerian Kesehatan akan membayarkan
klaim kepada rumah sakit setelah dikurangi uang muka
yang telah diberikan sebelumnya.
Pembiayaan klaim pasien Covid-19 berasal dari Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) atau sumber dana
lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Adapun
masa kadaluarsa klaim adalah tiga bulan setelah status
pandemi Covid-19 dicabut oleh pemerintah. Untuk itu,
diharapkan rumah sakit dapat menyiapkan berkas-berkas
yang diperlukan dengan lengkap agar proses pengajuan
klaim berjalan lancar. Berkas klaim pasien Covid-19
yang dapat diajukan adalah yang dirawat sejak tanggal
28 Januari 2020. Berkas-berkas pendukung verifikasi ini
harus diajukan dalam bentuk softfile melalui aplikasi
e-Claim INA CBGs.
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PELANGGAN

Urus BPJS Kesehatan Mudah Tanpa Harus
Keluar Rumah Lewat Pandawa

P

andemi Covid-19 tidak menyurutkan kinerja Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
dalam memberikan pelayanan terbaik bagi
masyarakat peserta Jaminan Kesehatan NasionalKartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Peserta program JKN-KIS dapat memanfaatkan kanal
Pandawa dengan cara mengirimkan pesan melalui
nomor Whatsapp yang disediakan oleh setiap kantor
cabang BPJS Kesehatan.

Pemberian layanan publik di masa pembatasan
sosial berskala besar (PSBB) dan menuju adaptasi
kebiasaan baru (AKB) merupakan sebuah tantangan
tersendiri lantaran harus mematuhi protokol kesehatan
pencegahan penularan virus dengan ketat.

Layanan Pandawa ini merupakan salah satu upaya
dari BPJS Kesehatan untuk menurunkan intensitas
peserta yang datang ke kantor cabang untuk mengurus
berbagai keperluan terkait program JKN. Dengan begitu
diharapkan tidak terdapat kerumunan orang yang
berpotensi sebagai risiko penularan virus di tempat
umum.

Namun lembaga negara yang menjalankan program
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah menyiapkan
kanal Pelayanan Administrasi Melalui Whatsapp
(Pandawa) untuk memudahkan masyarakat mendapat
akses pelayanan di masa pandemi bahkan tanpa harus
keluar rumah.
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PELANGGAN

Alur Layanan Pandawa

1.

Peserta JKN-KIS yang ingin mendapatkan pelayanan administrasi melalui Pandawa harus terlebih dulu
mengetahui nomor kontak Pandawa di masing-masing Kantor Cabang BPJS Kesehatan wilayahnya. Untuk
mengetahui nomor Pandawa di domisili peserta, bisa didapatkan dengan menelpon ke BPJS Kesehatan
Care Center 1500 400 atau dapat mengakses layanan Chat Assistant JKN (CHIKA) melalui aplikasi pesan
teks Whatsapp di nomor 08118750400, dengan memilih nomor atau opsi menu Layanan Administrasi dan
kemudian pilih jenis layanan yang diinginkan.

2.

Peserta JKN akan diberikan nomor WhatsApp Pandawa sesuai dengan alamat domisili peserta. Setelah
mendapatkan nomor WhatsApp Pandawa dari CHIKA, kemudian peserta dapat langsung menghubungi
Pandawa secara langsung lewat pesan singkat.

3.

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh peserta mengisi link formulir yang diberikan oleh Pandawa
dan pastikan nomor HP yang dicantumkan telah sesuai

4.

Selanjutnya peserta akan mendapatkan konfirmasi balasan dari Pandawa dan akan dihubungi oleh Frontliner Pandawa BPJS Kesehatan paling lambat dalam waktu 60 menit.

5.

Frontliner Pandawa akan meminta peserta mengetikkaan 13 digit nomor kartu BPJS Kesehatan atau 16
Digit NIK untuk dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Setelah dilakukan pengecekan maka Frontliner
akan menginformasikan kepada peserta tahapan selanjutnya

6.

Frontliner Pandawa menginformasikan persyaratan yang diperlukan seperti foto selfie yang menunjukkan
KTP di samping wajah, dan juga persyaratan lainnya seperti foto KTP serta kartu keluarga.

7.

Setelah mengirimkan foto persayaratan dengan lengkap, peserta akan diarahkan untuk mengisi formulir
administrasi secara daring. Di akhir formulir administrasi terdapat konfirmasi persetujuan bahwa peserta
menyetujui terkait perubahan data yang dilakukan. Peserta dapat melengkapi persyaratan dan mengisi
formulir administrasi daring paling lambat 30 menit sejak diterimanya pesan tersebut. Data akan diproses
di hari yang sama atau paling lambat dalam waktu 1x24 jam.

8.

Setelah data diproses, peserta akan mendapatkan pesan konfirmasi terkait hasil layanan serta informasi
terkait JKN-KIS yang wajib diketahui. Peserta juga akan diminta melakukan pengisian suara pelanggan
secara daring atas layanan yang diberikan oleh Pandawa.

Beberapa layanan administrasi yang bisa diperoleh melalui layanan Pandawa antara lain
A

Pendaftaran Baru (PNS dan TNI/ P0LRI)

B

Penambahan Anggota Keluarga
• PNS, TNI/P0LRI dan Pensiunan/Veteran-PK
• PBI APBN/APBD
• Bayi baru lahir

C

Pengaktifan Kembali Kartu
• Anak > 21 tahun masih kuliah
• Registrasi Ulang (PNS/TNI/POLRI dan Pensiunan/ Veteran-PK)
• WNI Kembali dari luar negeri
• Data Ganda

D

Pengaktifan Virtual Account (VA) kedaluarsa

E

Pindah Jenis Kepesertaan dari PBI/PPU Non aktif menjadi Peserta PBPU/Mandiri

F

Ubah Data Golongan dan Gaji (PNS dan TNI/P0LRI)

G

Ubah Faskes Kesehatan Tingkat Pertama (TNI/ POLRI)

H

Perbaikan data peserta PBI

I

Pengurangan anggota keluarga
• Pelaporan peserta meninggal dunia
• Pembaharuan KK
• Pelaporan WNI pergi ke Luar Negeri
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TESTIMONI

Mengakses Layanan JKN Jadi
Lebih Mudah di Masa Pandemi

P

andemi Covid-19 yang berlangsung di tahun 2020
memaksa seluruh aspek mengubah berbagai
macam sistem maupun kebiasaan lama menjadi
cara-cara yang lebih baru karena menyesuaikan
dengan kondisi pandemi, tidak terkecuali di sektor
kesehatan.
Perubahan aktivitas ekonomi dan sosial di masyarakat
yang mengharuskan mejaga jarak, menghindari
kerumunan, dan seminimal mungkin melakukan
kegiatan di luar ruangan juga memaksa sistem layanan
kesehatan pada Program Jaminan Kesehatan NasionalKartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) turut berubah.
BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program JKNKIS berinovasi untuk mengikuti perubahan yang terjadi
akibat pandemi melalui penyediaan layanan kesehatan
berbasis digital untuk meminimalkan tatap muka dan
menghindari kerumunan di tempat umum.
Beberapa inovasi yang dihadirkan BPJS Kesehatan untuk
meminimalkan kontak dekat dan kerumunan di fasilitas
kesehatan seperti pendaftaran pelayanan kesehatan dan
sistem antrean secara daring serta layanan telemedicine
atau konsultasi dokter secara daring.

16

INFO BPJS KESEHATAN

EDISI 92

Salah satu peserta JKN-KIS asal Depok Jawa Barat Nana
Febrina (31) merasakan betul manfaat dari pelayanan
kesehatan berbasis digital yang dihadirkan oleh BPJS
Kesehatan khususnya di masa pandemi. Nana kerap
mendaftarkan pelayanan kesehatan untuk suaminya
yang merupakan pasien TB hanya dengan menggunakan
handphone melalui aplikasi Mobile JKN.
Jika sebelumnya pendaftaran pelayanan kesehatan
suaminya ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
harus datang langsung ke klinik atau Puskesmas, kini
pendaftaran tersebut bisa dilakukan melalui aplikasi
tanpa harus keluar rumah.
“Sekarang sangat dimudahkan karena sudah bisa
melakukan pendaftaran secara online lewat handphone.
Tinggal buka aplikasi, pilih menu pendaftaran pelayanan
kesehatan, lalu dapat nomor antrean, kemudian tinggal
datang ke klinik sesuai estimasi waktu praktik yang sudah
ditentukan,” kata Nana.
Dia mengaku sangat terbantu dengan kemudahan
pendaftaran layanan kesehatan secara daring mengingat
suaminya merupakan pasien TB yang harus bolak-balik
ke fasilitas kesehatan selama lebih dari enam bulan untuk
terapi pengobatan secara rutin.

TESTIMONI
Lebih lagi, Nana juga menjadi tidak terlalu merasa
khawatir terpapar virus Covid-19 lantaran suaminya
tidak perlu berlama-lama menunggu antrean konsultasi
dokter di fasilitas kesehatan karena sudah terdapat
estimasi waktu kunjungan yang telah ditentukan.
Nana mengaku sering memanfaatkan aplikasi Mobile
JKN untuk keperluan layanan administrasi terkait
kepesertaan dirinya dan keluarganya. Menurutnya,
dengan memanfaatkan aplikasi Mobile JKN bisa
melakukan berbagai macam hal seperti perubahan data
peserta hingga layanan aduan.
“Sebagai generasi milenial, saya inginnya selalu yang
ringkas, cepat, dan tidak ribet. Mobile JKN sangat
membantu untuk mengubah data FKTP, mendaftarkan
keluarga lain jadi peserta mandiri baru, atau
menyampaikan aduan,” kata Nana yang merupakan
peserta JKN segmen Pekerja Penerima Upah (PPU).
Di samping pendaftaran pelayanan kesehatan
secara daring melalui aplikasi, BPJS Kesehatan juga
menambahkan fitur baru lainnya di aplikasi Mobile JKN
untuk layanan telemedicine atau konsultasi kesehatan
jarak jauh yang terdapat di menu Konsultasi Dokter.
Melalui menu ini, peserta dapat berkomunikasi lewat
chat atau pesan singkat dengan dokter di FKTP tertentu
tanpa harus tatap muka secara langsung. Menu layanan
Konsultasi Dokter ini hanya bisa dilakukan pada dokter
yang bertugas di FKTP tempat peserta terdaftar sesuai
dengan jadwal yang tertera.

“Layanan Pandawa sangat baik, menjadi solusi saat
membutuhkan layanan atau informasi yang kita butuhkan.
Cukup chat dengan format yang telah ditentukan akan
dibalas oleh petugas adminnya,” katanya.
Lili mengaku selalu memanfaatkan aplikasi Mobile JKN
untuk keperluan dalam mengakses layanan kesehatan.
"Pernah beberapa waktu lalu saya mengunjungi fasilitas
kesehatan tingkat pertama yaitu salah satu klinik pratama
di Kota Pontianak. Cukup menunjukan kartu digital yang
ada di aplikasi saya dapat mendapatkan layanan. Tanpa
ribet harus menunjukan kartu fisik saya,” kata Lili.
Menurut dia, layanan melalui digital seperti ini sangat
efektif sekali. Terlebih pada saat pandemi Covid-19
masyarakat Indonesia melakukan adaptasi kebiasaan
baru untuk mencegah penularan virus sehingga ayanan
digital sangat diperlukan dalam rangka mengurangi
tatap muka atau kontak antar sesama.
Lili berharap BPJS Kesehatan tidak berhenti berinovasi,
khususnya pada layanan digital yang semakin
memudahkan peserta program JKN-KIS dalam
mengakses layanan kesehatan maupun administrasi.
“Mudah-mudahan semua layanan digital yang ada di
BPJS Kesehatan dapat membantu seluruh peserta dan
masyarakat yang membutuhkan layanan,” kata Lili.

Selain inovasi dalam hal pelayanan kesehatan program
JKN, BPJS Kesehatan menghadirkan inovasi berbasis
digital dalam layanan administrasi hingga layanan
informasi dan pengaduan peserta JKN-KIS.
BPJS Kesehatan juga memaksimalkan Care Center
1500 400 untuk dimanfaatkan sebagai kanal alternatif
bagi peserta JKN-KIS yang ingin melakukan transaksi
pelayanan administrasi. Layanan pusat panggilan telepon
tersebut kini tidak hanya sebatas pusat informasi dan
pengaduan seputar layanan BPJS Kesehatan.
Selanjutnya, BPJS Kesehatan juga menghadirkan layanan
daring yang memanfaatkan teknologi pesan otomatis
dan artificial intelligence (AI) yaitu chat assistant JKN
bernama Chika yang bisa diakses melalui Whatsapp dan
Telegram. Dengan layanan ini, peserta bisa mendapatkan
berbagai informasi dan layanan administrasi tanpa harus
keluar rumah.
Selain itu ada pula pelayanan administrasi melalui
WhatsApp atau disebut Pandawa yang merupakan inovasi
terbaru BPJS Kesehatan guna mendukung penerapan
protokol kesehatan untuk meminimalkan kerumunan
dan kegiatan tatap muka di masa pandemi. Dengan
layanan Pandawa, peserta tidak perlu lagi mendatangi
kantor cabang BPJS Kesehatan untuk mengurus berbagai
hal terkait administrasi.
Lili (20) merupakan salah satu peserta JKN-KIS asal
Pontianak yang mengaku terbantu dengan layanan
digital yang disediakan oleh BPJS Kesehatan.
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BPJS Kesehatan Award 2020
Inovasi RSUD Dr Soetomo Bantu Pasien Covid-19
Berkomunikasi Dengan Keluarga
“Karena faktor psikologis itu sangat
memengaruhi perjalanan penyakit
pasien,” kata Joni.
RSUD Dr Soetomo Surabaya terpilih
sebagai pemenang rumah sakit
terbaik BPJS Kesehatan Award
2020 kategori RS Tipe A. Penilaian
BPJS Kesehatan Award tahun 2020
dilakukan kepada fasilitas kesehatan
yang memiliki komitmen dalam
memberikan mutu layanan fasilitas
kesehatan bagi peserta Jaminan
Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia
Sehat (JKN-KIS) di era adaptasi
kebiasaan baru.

S

alah satu faktor yang dapat memengaruhi kondisi
kesehatan pasien Covid-19 bertambah buruk atau
berbalik menjadi lebih cepat pulih yakni berasal
dari psikologis.

Tidak dipungkiri lagi, kondisi kesehatan jiwa seorang
pasien yang baik akan mempercepat pemulihan dari
penyakit Covid-19 dikarenakan sistem imun orang
tersebut menjadi bertambah. Sebaliknya, kondisi stress
berat bahkan hingga depresi malah akan melemahkan
sistem kekebalan tubuh yang bisa berdampak pada
serangan virus yang lebih berbahaya.
Atas dasar itulah Rumah Sakit Umum Daerah Dr Soetomo
Surabaya berinovasi untuk membantu kesehatan mental
pasien Covid-19 yang tengah menjalani perawatan
tetap sehat dengan cara berkomunikasi dengan orang
terdekat.
RSUD Dr Soetomo memberikan kesempatan pasien
Covid-19 yang dirawat di ruangan isolasi tetap
bisa berkomunikasi secara jarak jauh dengan sanak
keluarganya agar tidak merasa sendirian dan kesepian.
Hal ini bertujuan untuk memberikan dukungan sekaligus
menjaga semangat dan optimisme pasien dalam
menjalani perawatan.
“Untuk memfasilitasi pasien bisa berkomunikasi dengan
tenaga kesehatan, dengan keluarga, kami punya sisitem
link sehingga mereka bisa bicara dengan keluarganya.
Keluarganya tentu tidak boleh masuk ke dalam ruangan,”
kata Direktur RSUD Dr Soetomo dr Joni Wahyuhadi.
Joni meyakini bahwa tingkat kesembuhan pasien
sebagian besar sangat dipengaruhi oleh kondisi
psikologisnya untuk bertahan di masa-masa kritis.
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Selain penghargaan atas inovasi
sistem komunikasi pasien Covid-19
dengan pihak keluarga, RSUD Dr
Soetomo Surabaya juga dinilai baik dalam penyediaan
layanan kesehatan di era pandemi Covid-19.
RSUD
Dr
Soetomo
telah
memiliki
rencana
kegawatdaruratan rumah sakit dalam menghadapi
pandemi Covid-19 sejak April. Selain itu RSUD Dr
Soetomo juga menyediakan 320 tempat tidur khusus
untuk pasien Covid-19 dengan fasilitas setara ICU, HCU,
dan perawatan rendah.
“Akhir juli kami sudah punya Pusat Pelayanan Pendidikan
dan Riset Penyakit Menular. Kami sediakan 320 tempat
tidur dengan kualitas ICU, HCU, dan low care khusus
untuk Covid-19,” kata Joni.
Selain itu, RSUD Dr Soetomo juga menyediakan
laboratorium untuk pemeriksaan tes PCR untuk Covid-19
baik laboratorium statis ataupun laboratorium mobile.

PERSEPSI

BPJS Berperan Dalam Pembentukan Data
Penerima Vaksin Covid-19
diketahui, vaksinasi adalah program pemerintah
yang tidak dijamin dalam manfaat Program JKN-KIS.
Program ini dibiayai langsung oleh pemerintah. Artinya,
BPJS Kesehatan tidak menjamin biaya vaksinasi yang
didapatkan oleh peserta.

P

emerintah membuat berbagai langkah strategis
untuk menangani pandemi Covid-19 beserta
dampak-dampak yang ditimbulkannya. Upaya
penanganan dari sisi kesehatan dan ekonomi akan
berjalan bersamaan. Untuk sektor kesehatan, pemerintah
telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp87,55
triliun di tahun 2020, dan di 2021 sebesar Rp25,40
triliun. Penanggulangan pandemi ini dilakukan melalui
sejumlah upaya, di antaranya mengurangi penyebaran,
menurunkan tingkat kematian, dan penyediaan vaksin.
BPJS Kesehatan turut berperan dalam penanganan
Covid-19. Pemerintah melalui Keputusan Menteri
Kesehatan (Kepmenkes) Nomor 238 tahun 2020
menugaskan BPJS Kesehatan dalam beberapa hal.
Pertama, BPJS Kesehatan sebagai “pipa” program
penanganan Covid-19 di mana tugasnya adalah
menyediakan basis data, seperti peserta penerima
bantuan iuran (PBI) atau warga miskin dan kurang
mampu yang iuran JKN-KIS-nya dibayarkan oleh
pemerintah. BPJS Kesehatan juga menyediakan basis
data rumah sakit dan tenaga kesehatan. BPJS Kesehatan
juga melakukan verifikasi klaim layanan Covid-19 di
rumah sakit. Kedua, BPJS Kesehatan berperan dalam
penerapan protokol kesehatan. Ini dilakukan dengan
mengalihkan layanan konvensional ke layanan digital.
Digitalisasi layanan yang dibangun BPJS Kesehatan
mengurangi pertemuan langsung antara pasien dengan
faskes atau peserta dengan BPJS Kesehatan, sehingga
mendukung protokol kesehatan khususnya menjaga
jarak. Ketiga, BPJS Kesehatan mendukung pengadaan
vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Diketahui pemerintah berencana untuk melaksanakan
vaksinasi Covid-19 mulai awal 2021. Pemerintah
menentukan kelompok-kelompok masyarakat prioritas
yang akan mendapatkan vaksin di tahap awal. Mereka
adalah kelompok masyarakat yang sangat rentan
terinfeksi Covid-19, seperti tenaga kesehatan di
laboratorium yang melakukan pemeriksaan Covid-19,
tenaga kesehatan di rumah sakit rujukan Covid-19,
tenaga kesehatan yang melakukan pelacakan kontak
(contact tracing), petugas di fasilitas layanan publik,
seperti bandara, kereta, dan lainnya serta peserta PBI
Program JKN-KIS. Jumlah PBI dalam program JKN-KIS
ada sekitar 132,8 juta jiwa terdiri dari PBI yang dibiayai
APBN sebanyak 96,5 juta, dan PBI dari APBD 36,3 juta
jiwa.
Sekretaris Eksekutif Komite Penanganan Covid-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) tahun 2020,
Raden Pardede, bahkan pernah menyebut bahwa
pemerintah berencana melibatkan BPJS Kesehatan
secara aktif dalam melakukan analitikal terhadap
semua data yang dibutuhkan mulai dari rumah sakit,
tenaga kesehatan, dan peserta. Termasuk data terkait
pelaksanaan vaksinasi Covid-19 akan di-combine dengan
data BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan memiliki data peserta program Jaminan
Kesehatan terbesar di dunia. Saat ini ada lebih dari 200
juta data peserta yang tersimpan dalam masterfile.
Bahkan data perorangan yang spesifik mulai dari riwayat
kesehatan peserta, rekam medik sampai pernah berobat
ke mana saja ada di BPJS Kesehatan.

Dalam hal vaksin, tugas BPJS Kesehatan adalah
menyediakan basis data penerima prioritas vaksin
Covid-19. Kemudian melakukan verifikasi data. Untuk
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SEHAT &
Gaya Hidup

Pilih

Liburan

yang Menyenangkan dan
Tetap Sehat

H

ai, apa kabar? Semoga sehat
semuanya. Sudah bersiapsiap untuk menghabiskan
libur panjang akhir tahun
2020 ? Libur dan cuti bersama kali
ini cukup lama, dari tanggal 24
Desember 2020 hingga 1 Januari
2021. Saatnya untuk liburan,
menghilangkan penat, rasa bosan,
dan stres karena pandemi Covid-19.
Banyak cara untuk menghabiskan
liburan. Bisa tetap tinggal di rumah,
melakukan aktifitas menyenangkan
bersama keluarga, seperti bercocok
tanam, berolahraga, menonton film
kesukaan, membersihkan rumah,
memasak makanan kesukaan, dan
lain sebagainya. Nah, bagi yang
ingin liburan di luar rumah atau
rekreasi ke tempat wisata, ada halhal yang perlu diperhatikan.
Liburan di masa pandemi Covid-19
tidak bisa lagi normal seperti
sebelumnya.
Keamanan
dan
kesehatan tetap harus nomor satu.
Nah, agar liburan menyenangkan
tetapi tetap sehat dan aman dari
risiko terinfeksi Covid-19 kita harus
pintar-pintar memilih tempat wisata.
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SEHAT & GAYA HIDUP

Menurut pengamat pariwisata, Taufan Rahmadi, wisata
di mana saja tidak masalah asalkan memastikan tidak ada
kerumunan. Kita bisa analisa sendiri, misalnya di tempat
wisata A sangat ramai pada hari dan jam sekian, maka
datanglah di jam dan hari yang berbeda ketika sudah
mulai sepi. Kemudian menghindar ketika sudah mulai
terjadi kerumunan. Atau bisa juga memilih tempat yang
benar-benar tidak terjadi kerumunan, misalnya wisata
alam di pulau, pegunungan, atau daerah yang jauh dari
kota.
“Jadi yang terpenting kita yang harus pintar-pintar
memilih waktu dan destinasi,” kata Taufan.
Disarankan untuk memilih tempat wisata di dalam
negeri. Karena banyak destinasi wisata di Indonesia
yang tak kalah keren dibanding negara lain. Selain
itu keuntungannya berlipat. Dari sisi biaya tentu lebih
hemat. Tak kalah pentingnya, kita ikut berkontribusi
menghidupkan wisata dan ekonomi bangsa.
Di saat pandemi inilah tunjukan nasionalisme pariwisata
kita, yaitu kepedulian kepada destinasi pariwisata lokal.

Ketiga, pilih wisata yang terbuka, seperti pantai atau
wisata alam. Tiga pilihan ini relatif lebih aman karena
risiko penularan Covid-19 relatif lebih kecil. Staycation
misalnya, relatif tidak bertemu banyak orang, sehingga
risiko terinfeksi juga rendah. Umumnya di hotel atau
vila menerapkan protokol kesehatan. Atau di pantai,
misalnya, meskipun lebih banyak orang, tetapi dengan
memakai masker dan jaga jarak, maka risiko tertular
lebih rendah. Tidak dianjurkan sering ke mall atau pusat
perbelanjaan apabila tidak ada keperluan yang penting.
Karena di ruang tertutup dengan sirkulasi kurang baik,
lebih berisiko untuk terinfeksi.
Bagi yang mampu liburan ke luar negeri mungkin hal
biasa. Tetapi perlu diperhatikan bahwa risiko terinfeksi
selama perjalanan dari Indonesia ke luar dan sebaliknya
itu lebih tinggi.
“Saya tidak sarankan liburan ke luar negeri, karena kan
di dalam pesawat dalam waktu lama dan ruang tertutup,
risikonya lebih tinggi,” ujar Bigwanto.

“Saatnya kita tunjukan kependulian pada pariwisata lokal
kita. Kepedulian pada UMKM kita, ada merchandise,
oleh-oleh, beserta industri pariwisata turunannya.
Dengan begitu kita bisa gerakan ekonomi bangsa,” ujar
Taufan.
Pakar
Kesehatan
Masyarakat
dari
Universitas
Muhammadiyah Prof DR.HAMKA, Mouhamad Bigwanto
mengatakan, apapun destinasi wisata yang dipilih,
nomor satu adalah menerapkan protokol kesehatan,
yaitu memakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci
tangan pakai sabun.
Kedua, pilih wisata yang staycation jika memungkinkan.
Staycation adalah liburan dengan tinggal atau menetap
di satu tempat, misalnya di hotel, bungalow atau vila.
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KONSULTASI

Apakah FKTP bisa
membuat rujukan
ke RS yang
beda provinsi?
Bagaimana kalau
sedang di luar
kota (bed provinsi)
lalu mendadak
sakit?
IG: @ninda.
nugXXXX

JAWAB

Sesuai dengan Permenkes Nomor 28 Tahun 2014,
pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS dilakukan
secara berjenjang kecuali dalam keadaan darurat,
kekhususan
permasalahan
kesehatan
pasien,
pertimbangan geografis, dan pertimbangan ketersediaan
fasilitas kesehatan. Apabila dalam keadaan darurat,
peserta dapat langsung mengunjungi IGD/UGD rumah

sakit mitra BPJS Kesehatan yang terdekat dengan
lokasinya saat itu. Kriteria kondisi gawat darurat yang
dijamin BPJS Kesehatan tertuang dalam Peraturan
BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2018. Adapun yang
menentukan kondisi darurat adalah petugas medis
rumah sakit tersebut.

Rumah sakit tempat
orangtua saya
berobat menarik
biaya. Katanya untuk
bayar obat. Padahal
kami sudah bayar
BPJS Kesehatan tiap
bulan dan tidak
pernah telat. Apakah
memang jaminan
BPJS Kesehatan tidak
termasuk obat? Kalau
ternyata dijamin,
lalu apa yang harus
saya lakukan kalau
ditagih bayar lagi saat
mengantar orangtua
berobat?
IG: @bieXXX

JAWAB

Pertama kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang
dialami Anda dan orangtua saat berobat. Dapat kami
sampaikan bahwa penjaminan pelayanan kesehatan
oleh BPJS Kesehatan, baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) maupun di rumah sakit, secara paket
sudah mencakup jasa medis, tindakan penunjang
medis, dan obat-obatan sesuai Formularium Nasional
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(FORNAS) yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
Fasilitas kesehatan tidak diperkenankan menarik biaya
jika peserta JKN-KIS sudah mengikuti prosedur dan
ketentuan yang berlalu, serta memperoleh tindakan
medis sesuai dengan kebutuhan medisnya. Untuk itu,
Anda dapat menemui petugas BPJS SATU! di rumah sakit
apabila menemui kendala serupa di kemudian hari.

Yth. Bapak/Ibu Peserta Program JKN-KIS Segmen PPU dan BP terdiri dari Pejabat Negara dan
pensiunannya, PNS Pusat/ Daerah dan pensiunannya, TNI/PNS TNI dan pensiunannya,
POLRI/PNS POLRI dan pensiunannya, Veteran serta Perintis Kemerdekaan
Merujuk kepada:
Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Setiap
Penduduk Wajib memiliki NIK
Pasal 8 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan bahwa Kartu Indonesia
Sehat yang paling sedikit memuat nama dan nomor identitas peserta yang terintegrasi dengan Nomor
Identitas Kependudukan, kecuali untuk bayi baru lahir

BPJS Kesehatan memberikan kesempatan kepada Bapak/Ibu untuk melakukan pembaruan data
apabila data pada kartu KIS Bapak/Ibu belum terisi data NIK atau sudah terisi namun belum
sesuai dengan KTP atau belum terdaftar di Dukcapil Kemendagri.
Bapak/Ibu dapat melakukan pembaruan data melalui PANDAWA Kantor Cabang dengan nomor
(xxxxxx) pada menu Pengaktifan Kembali Kartu dengan melampirkan foto Kartu Indonesia Sehat (KIS)
dan Kartu Keluarga (KK)/Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Cara

memastikan

apakah

Anda

Aplikasi Mobile JKN

termasuk ke dalam segmen yang harus

Layanan informasi Whatsapp (CHIKA) di nomor 08118750400

melakukan registrasi ulang, Anda dapat

BPJS Kesehatan Care Center 1500 400

mengecek

Petugas BPJS SATU! yang ada di rumah sakit

melalui :

status

kepesertaannya

Aplikasi JAGA KPK

#PerbaruiDatanyaLancarPelayanannya

