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I

novasi adalah mutiara tersembunyi yang harus
senantiasa kami gali untuk mencapai peningkatan
kualitas layanan dan kepuasan peserta. Inovasi yang
tercipta tentu harus menjawab kebutuhan peserta
untuk mendapatkan layanan yang mudah, cepat dan
pasti. Oleh karena itu, sebagai badan hukum publik yang
mengemban amanah penyelenggaraan Program JKNKIS, berbagai terobosan dan inovasi untuk peningkatan
kualitas layanan dan kepuasan peserta senantiasa
menjadi fokus utama kami.
Beberapa contoh terobosan dan inovasi yang kami
lakukan dalam rangka meningkatkan mutu layanan
kepada peserta adalah melalui berbagai kanal layanan
pendaftaran, pemberian informasi, perubahan data dan
pengaduan seperti Mobile JKN, CHIKA, VIKA, Pandawa
dan Care Center.
Tentu langkah kami tidak hanya berhenti pada inovasi
perluasan kanal layanan kepada peserta. Perbaikan
dan peningkatan kapasitas layanan pada kanal-kanal
yang telah tersedia juga senantiasa kami terapkan demi
kenyamanan dan kemudahan peserta dalam mengakses
layanan kami. Hal ini kami lakukan melalui simplifikasi
nomor layanan Care Center BPJS Kesehatan yang
sebelumnya diakses lewat nomor 1500 400 menjadi 165.

dapat mengakses nomor layanan secara paralel sampai
dengan Bulan Desember 2021, baik melalui nomor 1500
400 maupun 165.
Perubahan nomor layanan pelanggan kami lakukan
dalam rangka mendukung mindset layanan bagi peserta
(customer centric) dengan penggunaan akses nomor
layanan masyarakat 165 dan bersiap untuk menyediakan
layanan berbasis digital. Semangat baru akan tercermin
dalam seluruh komitmen layanan yang tetap diberikan
secara prima serta mengedepankan teknologi digital
atau layanan omni channel.
Besar harapan kami bahwa perbaikan layanan yang kami
lakukan melalui penyederhanaan nomor layanan Care
Center 165 dapat memberikan kemudahan akses layanan
serta mengakomodir harapan dan memenuhi kebutuhan
peserta maupun para pemangku kepentingan. Kami
juga berharap dukungan dari seluruh stakeholder,
untuk bersama-sama mengawal penyelenggaraan
Program JKN-KIS dan memastikan agar seluruh peserta
mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan yang terbaik.
Direktur Utama
Ali Ghufron Mukti

Dengan simplifikasi nomor layanan Care Center menjadi
3 digit 165, diharapkan dapat memberikan kemudahan
kepada peserta untuk mengingat serta mengakses
layanan BPJS Kesehatan Care Center. Peserta tentu tidak
perlu khawatir dengan perubahan nomor layanan karena
kami akan menetapkan masa transisi sehingga peserta
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Berbagai upaya peningkatan kualitas layanan Program Jaminan Kesehatan
Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) terus digencarkan BPJS Kesehatan.
Salah satunya melalui perubahan nomor kontak layanan peserta, BPJS Kesehatan
Care Center 165. Hari Pelanggan yang jatuh 4 September serta HUT ke-53
BPJS Kesehatan, menjadi momentum BPJS Kesehatan untuk menghadirkan
berbagai inovasi dan terobosan berbasis teknologi informasi untuk menunjang
penyelenggaraan Program JKN yang berkeadilan dalam melayani peserta di
seluruh Indonesia.
BPJS Kesehatan sendiri sebenarnya telah memiliki layanan pusat informasi Care
Center sejak tahun 2010 pada era PT Askes (Persero). Keberadaan dan fungsi Care
Center tersebut selanjutnya terus dikembangkan. Jumlah panggilan meningkat
tajam seiring berjalannya waktu serta bertambahnya kanal informasi dan
pengaduan yang disediakan BPJS Kesehatan. Hal ini tak lepas dari pertumbuhan
kepesertaan JKN-KIS yang melonjak menjadi lebih dari 200 juta jiwa yang
menyebabkan naiknya akses panggilan ke BPJS Kesehatan Care Center.
Melalui BPJS Kesehatan Care Center 165, diharapkan akan memudahkan peserta
mendapatkan informasi terkait Program JKN-KIS. Adapun sejumlah fitur yang dapat
diakses masyarakat melalui BPJS Kesehatan Care Center antara lain permintaan
informasi dan pengaduan, layanan administrasi perubahan dan penambahan
data, konsultasi kesehatan dengan dokter umum melalui pelayanan Tanya Dokter
yang tersedia di BPJS Kesehatan Care Center. Peserta juga dapat memanfaatkkan
layanan Chat Assistant JKN (CHIKA) berupa chatting yang direspon oleh robot,
dan layanan Voice Interactive JKN (VIKA) yakni rekaman audio dalam berinteraksi
dengan peserta.
Kami menyadari, untuk meningkatkan kualitas informasi yang ada dalam media
ini kami masih membutuhkan masukan dan kritik dari pembaca sekalian. Kami
ucapkan terima kasih kepada pembaca yang budiman, atas atensi dan masukan
membangun sehingga diharapkan media ini terus menjadi sarana komunikasi
yang efektif bagi BPJS Kesehatan dan masyarakat serta pembaca sekalian. Selamat
beraktivitas.
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BINCANG

Berbagai Kanal Layanan BPJS
Kesehatan Demi Kualitas Nomor
Satu
Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta
David Bangun
Jadi untuk masa depan itu satu adalah Mobile JKN, di
Mobile JKN itu ada menu konsultasi dokter, di situ
lengkap sekali termasuk kalau antrean ke RS, supaya
tidak perlu datang pagi-pagi, sekarang dari Mobile JKN
antreannya. Dengan sosial media, baik itu Facebook,
Twitter, Instagram itu kita buka juga semuanya.

KILAS & PERISTIWA

Optimalkan Kepesertaan Koperasi dan UMKM, BPJS Kesehatan Sinergi dengan
Kemenkop UKM
Jakarta
Untuk mengoptimalkan cakupan peserta Program
Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat
(JKN-KIS) serta percepatan menuju Universal Health
Coverage (UHC) tahun 2024 mendatang, BPJS Kesehatan
melakukan kerja sama dengan Kementerian Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM).
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti
mengungkapkan kerja sama ini dimaksudkan untuk
mendorong potensi kepesertaan dari sektor badan
usaha mikro, kecil dan menengah.
Perjanjian kerjasama ini juga diharapkan dapat
menciptakan integrasi data kepesertaan, koordinasi,
sosialisasi dan edukasi Program JKN-KIS kepada
pelaku usaha di bidang koperasi, usaha mikro, kecil
dan menengah. Selain itu, adanya kerja sama terkait
perlindungan jaminan kesehatan nasional pada nonAparatur Sipil Negara yang menjadi karyawan di
Kementerian Koperasi dan UKM.
“Kami juga berharap, Kemenkop UKM mendukung serta
mendorong pelaku UMKM, pengurus, pengawas dan
anggota koperasi untuk dapat menjadi peserta aktif
Program JKN-KIS. Dengan menjadi peserta aktif, maka
pembiayaan kesehatan dapat terjamin sehingga akan
berdampak terhadap produktivitas dan peningkatan
kualitas UMKM serta koperasi sebagai pondasi
perokonomian Indonesia,” kata Ghufron, dalam kegiatan
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama BPJS Kesehatan

dengan Kementerian Koperasi dan UKM secara daring,
Selasa (24/08).
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koperasi dan UKM,
Teten Masduki, mengungkapkan isu kesehatan dan
ekonomi menjadi hal yang tidak dipisahkan. Pandemi
Covid-19 yang tadinya adalah isu kesehatan saat ini
berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat. Teten
juga berharap pandemi ini tidak berdampak lebih lanjut
menjadi isu sosial.
“Justru jaminan kesehatan sangat diperlukan khususnya
bagi pelaku koperasi dan UMKM. Karena kebanyakan
pelaku koperasi dan UKM berasal dari sektor informal,
sangat rentan dengan perubahan sosial. Kerjasama
ini sangat strategis dan diharapkan mempercepat
pemulihan ekonomi nasional,” kata Teten.

Dorong Faskes Tingkatkan Kualitas Layanan, BPJS Kesehatan Gandeng Bank BJB
Bandung
BPJS Kesehatan melakukan Kerjasama dengan Bank
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB)
tentang Dukungan Jasa Layanan Perbankan Dalam Hal
Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu
Indonesia Sehat, di Bandung (08/09).
“BPJS Kesehatan mendukung upaya perbankan untuk
menyukseskan Program JKN-KIS. Salah satu tantangan
dalam pengelolaan program JKN-KIS adalah bagaimana
kualitas layanan yang diberikan kepada peserta JKNKIS oleh fasilitas kesehatan bermutu serta merata di
seluruh wilayah Indonesia. Namun, kita masih memiliki
PR bersama bahwa sarana dan prasarana fasilitas
kesehatan di tiap daerah masih belum merata. Di sini,
perbankan bisa turut andil dalam upaya pemenuhan
fasilitas kesehatan untuk peningkatan kualitas layanan,”
ujar Ghufron.
Salah satu ruang lingkup kerjasama antara BPJS
Kesehatan dengan Bank BJB adalah fasilitas pembiayaan
bagi fasilitas kesehatan mitra kerja BPJS Kesehatan,
yang dapat digunakan untuk peningkatan sarana dan
prasarana. Menurut Ghufron, hal ini dapat membantu
fasilitas kesehatan meningkatkan kapabilitasnya dalam

upaya pemberian layanan kesehatan yang sesuai bagi
peserta JKN-KIS.
“Bank daerah seperti Bank BJB ini diharapkan dapat
menjangkau wilayah-wilayah kerja fasilitas kesehatan
yang lebih dalam yang mungkin belum terjangkau
oleh bank nasional. Selain itu, dengan semangat local
wisdom, diharapkan fasilitas pembiayaan ini lebih
tepat sasaran khususnya dalam upaya memastikan
ketercukupan sarana dan prasarana layanan kesehatan
dan pembangunan di daerah tersebut,” ujar Ghufron.
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BPJS Kesehatan Care Center 165,
untuk Kemudahan Peserta

B

PJS Kesehatan baru saja meluncurkan nomor
layanan BPJS Kesehatan Care Center 165 pada
tanggal 13 September 2021 berbarengan dengan
diluncurkannya simplifikasi rujukan thalasemia
mayor dan hemofilia serta peluncuran web portal Jurnal
JKN. Peluncuran layanan BPJS Kesehatan Care Center 165
ini bukanlah yang pertama, melainkan hanya perubahan
sekaligus penyederhanaan nomor dari yang sebelumnya
di 1500 400 menjadi 165.
BPJS Kesehatan sengaja meluncurkan nomor baru untuk
layanan Care Center ini dalam rangka memperingati Hari
Pelanggan Nasional yang jatuh pada 4 September 2021
lalu. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti
mengatakan pembaruan ini merupakan sebuah bentuk
komitmen kepada peserta.
“Ini juga merupakan komitmen kami, terlebih dalam
memperingati Hari Pelanggan yang jatuh 4 September
lalu serta HUT ke-53 BPJS Kesehatan, kami persembahkan
kepada pelanggan kami, peserta BPJS Kesehatan serta
masyarakat berbagai inovasi dan terobosan berbasis
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teknologi informasi untuk menunjang penyelenggaraan
Program JKN yang berkeadilan dalam melayani peserta
di seluruh Indonesia,” kata Ali Ghufron.
Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan
David Bangun menjelaskan berubahnya nomor layanan
BPJS Kesehatan Care Center dari yang awalnya terdiri atas
tujuh digit menjadi tiga digit ini diharapkan membuat
masyarakat lebih mudah mengingat nomor apabila
memerlukan informasi atau akan melakukan pengaduan
layanan JKN-KIS. Selain itu, dengan perubahan nomor
layanan Care Center ini juga meningkatkan kecepatan
akses seiring peningkatan layanan berbasis digital.
“Kami terus berupaya meningkatkan kualitas layanan,
berinovasi dan memberikan berbagai kemudahan bagi
para peserta, termasuk dalam menyediakan kanalkanal layanan informasi dan penanganan pengaduan.
Salah satu upaya tersebut adalah dengan mengubah
nomor BPJS Kesehatan Care Center 1500 400 menjadi
165 agar lebih mudah diingat. Nomor akses layanan
BPJS Kesehatan Care Center tersebut bisa dimanfaatkan

FOKUS
peserta JKN-KIS untuk meminta informasi atau
melakukan pengaduan kapan pun dan di mana pun,
secara lebih cepat dan mudah,” kata David.
Pengalihan nomor layanan BPJS Kesehatan Care
Center 1500 400 menjadi 165 ini dilakukan secara
bertahap. Penggunaan nomor layanan Care Center
165 ini masih dalam masa transisi hingga akhir tahun
2021. Selama masa transisi sampai Desember 2021
tersebut, masyarakat masih dapat menggunakan secara
paralel nomor layanan 1500 400 maupun 165 untuk
menghubungi BPJS Kesehatan Care Center.
Tidak ada perbedaan untuk layanan atau fitur yang
dapat diakses melalui BPJS Kesehatan Care Center 165.
Jam operasional layanan pun tetap, yaitu 24 jam 7 hari
seminggu. Bahkan, BPJS Kesehatan meningkatkan sistem
informasi yang terkoneksi antar kantor cabang untuk
pengaduan peserta yang memerlukan koordinasi.
“Untuk pengaduan yang sifatnya memerlukan koordinasi
dengan kantor cabang BPJS Kesehatan ataupun
stakeholder lainnya, BPJS Kesehatan Care Center memiliki
sistem yang terhubung dengan kantor cabang. Dengan
demikian, kantor cabang dapat segera menyelesaikan
pengaduan tersebut sesuai dengan Standard Level
Agreement (SLA) target waktu penyelesaian atas
pengaduan tersebut,” kata David.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Achmad
Yurianto mengungkapkan dengan adanya nomor layanan
BPJS Kesehatan Care Center 165 yang peluncurannya
berbarengan dengan program penyederhanaan rujukan
untuk Thalasemia mayor dan Hemofilia hingga Jurnal JKN,
menjadi bentuk layanan yang inklusif. Dewan Pengawas
mengharapkan BPJS Kesehatan harus menjadi organisasi
yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan
melakukan berbagai inovasi dan penyempurnaan.
"Kita harus berlari untuk memenuhi kebutuhan
pelanggan JKN-KIS, agar kemudian tidak bicara seberapa

cepat merespon masalah, tapi kualitas dalam merespon
kebutuhan. Dari sisi masyarakat mereka mengharapkan
solusi, bukan kecepatan menjawab tanpa solusi. Ini
menjadi tantangan kita semua," kata Yurianto.
Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional TB A. Choesni
mengapresiasi upaya peningkatan kualitas layanan
yang dilakukan BPJS Kesehatan. Ia mengimbau agar
BPJS Kesehatan dapat menggencarkan sosialisasi terkait
nomor layanan BPJS Kesehatan Care Centre 165 agar
masyarakat dapat menikmati layanan tersebut.
"Kita harus meningkatkan komunikasi termasuk terkait
transisi antara 1500 400 menjadi 165. Karena itu yang
harus dilakukan oleh BPJS Kesehatan adalah memberikan
edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada para
peserta. Sehingga apa yang diharapkan dapat dinikmati
oleh para peserta," kata Choesni.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron berharap
dengan adanya nomor layanan BPJS Kesehatan Care
Center 165 yang baru diluncurkan ini dapat memberikan
kemudahan akses layanan serta mengakomodir harapan
dan memenuhi kebutuhan peserta maupun para
pemangku kepentingan.
“Kami juga mohon dukungan dari seluruh stakeholder,
untuk bersama-sama mengawal berjalannya Program
JKN-KIS, agar seluruh peserta mendapatkan pelayanan
kesehatan yang terbaik,” kata dia.
Sejatinya, BPJS Kesehatan telah memiliki layanan pusat
informasi dan aduan BPJS Kesehatan Care Center bagi
para pesertanya sejak tahun 2010 pada era PT Askes
(Persero). Keberadaan dan fungsi Care Center tersebut
terus dikembangkan seiring waktu.
Mulai tahun 2014, BPJS Kesehatan Care Center 165
dapat diakses oleh masyarakat selama 1 x 24 jam 7 hari
seminggu. Sepanjang tahun 2014, jumlah panggilan yang
diterima oleh BPJS Kesehatan Care Center mencapai
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645.263 panggilan. Jumlah tersebut terus meningkat
tajam seiring berjalannya waktu serta bertambahnya
jumlah peserta dan kanal informasi dan pengaduan
yang disediakan BPJS Kesehatan. Hingga pada tahun
2020, tercatat BPJS Kesehatan Care Center melayani
1.631.535 panggilan. Hal ini tak lepas dari pertumbuhan
kepesertaan JKN-KIS yang melonjak menjadi lebih dari
220 juta jiwa yang menyebabkan naiknya akses panggilan
ke BPJS Kesehatan Care Center.

3.

Layanan Dokter Consulting, layanan ini merupakan
layanan konsultasi kesehatan dengan Dokter
Umum tanpa dibatasi lama waktu konsultasi.
Peserta JKN-KIS dapat memanfaatkan layanan
Dokter Consulting yang dapat diakses setiap hari
mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB.

4.

Pemberian informasi dan penyampaian pengaduan,
saran dan aspirasi terkait program JKN-KIS.

Apa saja layanan BPJS Kesehatan Care Center 165?

5.

Layanan Badan Usaha. Layanan ini memberikan
informasi bagi Badan Usaha yang meliputi
cara pendaftaran badan usaha dan panduan
penggunaan Elektronik Badan usaha (EDABU).

BPJS Kesehatan Care Center 165 atau 1500 400 yang
masih bisa diakses hingga Desember 2021 dapat
dihubungi melalui telepon rumah maupun ponsel setiap
hari Senin sampai dengan Minggu selama 24 Jam. Tarif
panggilan ke BPJS Kesehatan Care Center adalah tarif
lokal jika menggunakan telepon rumah atau kantor,
atau menggunakan tarif yang dikenakan masing-masing
operator jika menggunakan telepon selular.
Jenis Layanan BPJS Kesehatan Care Center 165 antara
lain:
1. Layanan VIKA (Voice Interactive JKN). VIKA
adalah menu yang dapat dipilih peserta
pada
saat
menghubungi
layanan
BPJS
Kesehatan Care Center 165 melalui mesin
penjawab berupa rekaman suara yang dapat
berinteraksi dengan peserta untuk melakukan
pengecekan status peserta dan tagihan iuran.
2.

8

Perubahan data kepesertaan seperti perubahan
FKTP (bisa digunakan paling cepat setelah terdaftar
tiga bulan dari FKTP sebelumnya), perubahan
alamat atau domisili, perubahan alamat email,
serta perubahan kelas perawatan (dapat digunakan
paling cepat setelah terdaftar satu tahun dari kelas
perawatan sebelumnya dan status peserta aktif).
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Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan
David Bangun menjelaskan terdapat pula kanal-kanal
untuk mendapatkan informasi serta menyampaikan
aduan selain BPJS Kesehatan Care Center 165 seperti
melalui akun sosial media resmi BPJS Kesehatan, aplikasi
Mobile JKN, dan juga Pelayanan Administrasi Melalui
Whatsapp (PANDAWA).
“Kami juga melayani permintaan informasi dan
penanganan pengaduan melalui media sosial resmi BPJS
Kesehatan, seperti Facebook, Twitter, dan Instagram.
Selain itu, masyarakat juga bisa memanfaatkan aplikasi
Mobile JKN yang fitur-fitur di dalamnya terbilang
lengkap, mulai dari mengurus administrasi kepesertaan
secara mandiri, screening kesehatan, konsultasi online,
mengambil antrean online, melihat riwayat tagihan dan
pembayaran, hingga meminta informasi atau melakukan
pengaduan,” kata David.
Media Sosial
Media sosial resmi BPJS Kesehatan yang dapat diakses
untuk mendapatkan informasi atau pengaduan antara

FOKUS
lain Instagram di @bpjskesehatan_ri, Twitter di @
BPJSKesehatanRI, dan Facebook di @BPJSKesehatanRI.
Setiap pengguna media sosial dapat berinteraksi
langsung di kolom komentar akun media sosial resmi
BPJS Kesehatan, kemudian akan ada admin yang
menjawab dan meminta keterangan lebih lanjut dan
komunikasi dilanjutkan melalui pesan direct message
(DM).
CHIKA, Chat Assistant JKN
Selain itu, layanan pelanggan BPJS Kesehatan juga bisa
diakses melalui aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp,
Telegram, dan Facebook Messenger. Berbeda dengan
akun media sosial di mana aduan peserta dijawab oleh
seorang admin, dalam aplikasi pesan singkat ini layanan
akan direspon oleh artificial intelegence atau kecerdasan
buatan yaitu Chat Assistant JKN (CHIKA).
CHIKA dapat digunakan oleh peserta untuk mengetahui
informasi seperti pengecekan status kepesertaan,
mengecek tagihan BPJS Kesehatan, lokasi fasilitas
kesehatan, lokasi kantor cabang, informasi publik seperti
manfaat dan prosedur, prosedur pendaftaran, prosedur
ubah data, mengubah data peserta, dan registrasi
peserta.
CHIKA dapat diakses lewat beberapa aplikasi media sosial
seperti Facebook Messenger di @BPJSKesehatanRI,
aplikasi pesan Telegram di @Chika_BPJSKesehatan_bot,
serta aplikasi WhatsApp di nomor 08118750400. Peserta
Program JKN-KIS dapat menghubungi CHIKA kapanpun
lewat pesan singkat di aplikasi tersebut selama 24 jam.
Dikarenakan CHIKA merupakan sosok kecerdasan buatan
(AI), maka peserta JKN tidak perlu menunggu lama dalam
menerima respon ketika mengakses layanan di kanal ini.

Pelayanan PANDAWA melalui aplikasi pesan singkat
WhatsApp ini berlaku pada hari kerja dan jam kerja yaitu
dari pukul 08.00 sampai dengan 15.00 waktu setempat.
Jika peserta mengajukan layanan melewati dari jam
tersebut, pelayanan akan diberikan pada hari kerja
berikutnya.
Mobile JKN
Mobile JKN merupakan aplikasi yang dikembangkan
oleh BPJS Kesehatan untuk melayani kebutuhan peserta
JKN-KIS. Fitur dan layanan dalam aplikasi Mobile
JKN merupakan yang paling banyak dan melimpah
dibandingkan dengan kanal layanan pelanggan yang
lain.
Mobile JKN tidak hanya memberikan akses layanan
yang berkaitan dengan administrasi kepesertaan,
namun juga menyediakan fitur-fitur yang berkaitan
dengan pelayanan kesehatan secara langsung ke fasilitas
kesehatan ataupun tenaga kesehatan.
Beberapa fitur yang dapat diakses melalui Mobile JKN
antara lain Fitur Pendaftaran Peserta, Fitur Ubah Data
Peserta, Fitur Pendaftaran Pelayanan melalui sistem
antrean online, Fitur Pengecekan Ketersediaan Tempat
Tidur Rumah Sakit, Fitur Pengecekan Jadwal Tindakan,
Fitur Pengaduan Keluhan yang disampaikan secara
tertulis, Fitur Pendaftaran Auto Debit agar peserta
secara otomatis membayar iuran setiap bulannya
melalui auto debit di akun bank, Fitur Pembayaran Iuran,
Fitur Konsultasi Dokter dengan dokter di tempat FKTP
terdaftar melalui pesan singkat, Fitur Skrining Kesehatan,
Fitur Skrining COVID-19, hingga artikel bermanfaat dan
informatif tentang kesehatan.

PANDAWA
Selain CHIKA, ada pula layanan berbasis aplikasi pesan
WhatsApp yang langsung terhubung dan dilayani oleh
petugas dari kantor cabang BPJS Kesehatan di daerah
peserta tinggal yaitu Pelayanan Administrasi Melalui
WhatsApp (PANDAWA). Dengan langsung terhubung
pada kantor cabang terdekat diharapkan dapat
menyelesaikan permasalahan yang dialami secara lebih
spesifik.
Peserta program JKN-KIS dapat memanfaatkan kanal
PANDAWA dengan cara mengirimkan pesan melalui
nomor WhatsApp yang disediakan oleh setiap kantor
cabang BPJS Kesehatan. Untuk mengetahui nomor
kontak PANDAWA di domisili peserta, bisa didapatkan
dengan menelpon ke BPJS Kesehatan Care Center 165
atau dapat mengakses layanan Chat Assistant JKN
(CHIKA).
Beberapa layanan administrasi yang bisa diperoleh
melalui layanan PANDAWA antara lain pendaftaran
peserta baru, menambah anggota keluarga, pendaftaran
bayi baru lahir, mengubah jenis kepesertaan, mengubah
data identitas, mengubah data golongan dan gaji,
mengubah Faskes Tingkat Pertama (FKTP), penonaktifan
peserta meninggal, perbaikan data ganda, dan
pengaktifan kepesertaan.
INFO BPJS KESEHATAN//EDISI 103
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BINCANG

BERBAGAI

Kanal Layanan BPJS Kesehatan
Demi Kualitas Nomor Satu

B

PJS Kesehatan belum lama meluncurkan
nomor Care Center terbaru yaitu di 165 untuk
menggantikan nomor sebelumnya di 1500 400
untuk memudahkan peserta dalam mengingat
dan mengakses layanan informasi terkait Program
Jaminan Kesehatan Nasional.
Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan
David Bangun menjelaskan secara lengkap dan mendetil
mengenai kanal-kanal layanan yang dihadirkan oleh
BPJS Kesehatan untuk membantu peserta JKN-KIS.
Berikut kutipan wawancara dengan Direktur Perluasan
dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan David Bangun
mengenai kanal layanan BPJS Kesehatan.

Untuk memenuhi kebutuhan informasi dari peserta
yang sudah mencapai 230 juta jiwa atau lebih dari
80 persen penduduk Indonesia, bagaimana BPJS
Kesehatan menghadirkan layanan informasi dan
aduan kepada peserta?
Jadi memang dengan demikian banyaknya peserta, 230
juta, mereka kan banyak keperluan, kebutuhan terkait
dengan layanan. Sebenarnya ada tiga hal yang mereka
butuhkan, pertama itu pelayanan administrasinya. Yang
kedua layanan informasi, ketiga adalah layanan aduan.
Jadi untuk memenuhi kebutuhan itu, baik dari sisi peserta
ke BPJS Kesehatan, atau dari BPJS Kesehatan ke arah
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peserta, kita menyiapkan demikian
banyak kanal-kanal layanan, ada
yang tatap muka, ada juga yang
nontatap muka.
Kalau tatap muka itu di kantor
cabang, atau di RS, atau di fasilitas
kesehatan, atau juga Mobile
Customer Service yang datang ke
lokasi, itu yang tatap muka. Yang
tidak tatap muka banyak tersedia
baik itu digital maupun lewat call,
ada Care Center 165, Mobile JKN, ada
juga yang melalui aplikasi WhatsApp.
Jadi kita sangat membuka demikian
banyak kanal layanan demi memberi
layanan terbaik pada seluruh peserta
kita.

Berapa banyak jumlah layanan
informasi atau aduan yang diakses
peserta? Dan layanan apa yang
paling banyak ditanyakan atau
diadukan?
Saya bagi tiga, pertama paling
banyak terkait layanan administrasi.
Misalnya mereka mau mendaftarkan
diri, atau menambah anggota
keluarga, atau melaporkan bayi
baru lahir, atau mau pindah kelas,
melaporkan
perubahan
gaji,
ataupun melaporkan keluarga yang
meninggal. Itu yang paling banyak
layanan administrasi. Jadi kalau satu
bulan hampir 1 juta, kalau dibagi 30
hari satu harinya cukup besar, berarti
30 ribu satu harinya.
Yang kedua adalah informasi,
misalnya
mereka
ingin
tahu
statusnya aktif atau tidak, atau iuran
sepeti apa. Itu satu bulan hampir
500 ribu, kurang lebih setengahnya
dari administrasi. Yang ketiga ini
sebenarnya suatu saluran bagi kita
untuk memperbaiki diri, adalah
kanal untuk aduan. Kalau aduan
ini syukurlah agak kecil, satu bulan
itu di bawah 15 ribu. Sudah cukup
kecil, tapi harus kita perbaiki, kita
harapkan masyarakat semua peserta
itu jangan sampai mengadu. Kalau
sampai mengadu biasanya ada
unsur ketidakpuasan. Itu yang selalu
kita perbaiki supaya makin kecil.

Bagaimana cara BPJS Kesehatan
untuk
memperbaiki
kualitas
layanan
guna
meminimalkan
ketidakpuasan atau aduan dari
peserta?
Jadi kita
sekarang

untuk mengukur itu,
manajemen
baru

mengedepankan kualitas layanan
itu nomor satu. Dan tentunya
untuk mengukur kualitas kita itu
bertumbuh atau tidak, setiap tahun
kita mengundang pihak independen
untuk melakukan audit terhadap
kepuasan peserta, yaitu Customer
Satisfaction Index. Itu dari tahun
ke tahun membaik, meningkat
terus. Contoh tahun 2020 lalu,
itu kepuasan pelanggan di 81,5
persen, itu meningkat cukup tinggi
dibanding 2019 80,1 persen. Jadi ada
1,4 persen kenaikan di 2020.
Tapi
kita
terus
memperbaiki
diri, sehingga di tahun 2021 kita
targetkan naik lagi dari 81,5 kita
upayakan 82,5 persen kepuasan
peserta. Kita dituntut untuk terus
makin baik, di sisi lain peserta juga
harapannya makin tinggi.
Setiap tahun dari hasil survei, yang
kita amati dari aduan, dari layanan
informasi, kita selalu identifikasi
area of improvement, kita pilih
prioritasnya dimulai dari impact
yang paling besar, dan itu yang
paling bisa kita kerjakan dengan
suatu target tertentu.
Jadi semua kita identifikasi, area
of improvement mana yang kita
evaluasikan
untuk
perbaikan
tertentu harus kita lakukan ini. Kita
diskusikan dengan kantor cabang,
dengan kedeputian wilayah, supaya
setiap tahun kita bisa memperbaiki,
terutama di area high impact
tersebut. Kita selalu pendekatannya
seperti itu, jadi kita selalu berulang
dan ujungnya pada perbaikan yang
continues improvement.

Mengenai PANDAWA, seberapa
efektif layanannya dan seberapa
banyak diakses oleh peserta?
Yang paling utama dari Pandawa
itu dilayani oleh frontliner kita, jadi
setiap chat yang masuk lewat WA
dilayani frontliner, ini paling efektif
untuk pendaftaran peserta ataupun
perubahan data administrasi.
PANDAWA itu benar benar suatu
inovasi sejak pandemi, pada saat
pandemi kita harus membatasi
kunjungan ke kantor cabang.
Sebelum
pandemi,
pelayanan
administrasi
itu
paling
besar
dilayani di kantor cabang, begitu
situasi pandemi, tumbuhnya tinggi
sekali khususnya mulai Agustus

Direktur Perluasan dan Pelayanan
Peserta BPJS Kesehatan

David Bangun

kemarin, akses kita ke Dukcapil
diubah mekanismenya sehingga
pendaftaran melalui Mobile JKN
sementara agak dibatasi sehingga
traffic sangat tinggi ke PANDAWA.
Sekarang memang sudah terasa
sekali ya. Saya mengunjungi ke
kantor cabang, kursi yang berjejer
itu relatif kosong, sekarang banyak
dilayani di PANDAWA. Kalau butuh
informasi banyak lewat CHIKA,
tapi kalau layanan administrasi
lewat PANDAWA. Jadi memang
dampaknya sangat sangat besar,
kunjungan sangat turun lebih dari
80 persen turun dan beralih semua
kepada layanan tanpa tatap muka
salah satunya adalah PANDAWA.
Tapi masih banyak yang perlu
diperbaiki. Karena nomor PANDAWA
masih
sesuai
dengan
kantor
cabangnya, ini sebentar lagi kita
akan launching bahwa PANDAWA ini
hanya satu nomor di 08118165165,
tujuannya supaya mudah diingat.
Layanan CHIKA itu juga WA, itu
kita gabung saja, nomornya satu
PANDAWA dan CHIKA. Ini inovasi
yang kita siapkan, demi kepuasan
peserta. Itu yang paling utama.
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BENEFIT

Pasien

Thalassemia Mayor
dan Hemofilia

Cukup Perpanjang Surat Rujukan di
Rumah Sakit

B

PJS Kesehatan menghadirkan kemudahan akses
pelayanan dan administrasi bagi peserta JKNKIS, khususnya penyandang thalassemia mayor
dan hemofilia yang menjalani terapi rutin, seperti
transfusi darah, obat antihemofilia, dan obat kelasi besi
di rumah sakit.
Seperti diketahui, untuk peserta JKN-KIS yang
menjalani perawatan thalassemia mayor dan hemofilia
diberlakukan sistem rujukan berbasis kompetensi di
fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Jadi, untuk
berobat ke rumah sakit peserta thalassemia mayor dan
hemofilia membutuhkan surat rujukan dari FKTP. Surat
rujukan ini berlaku 90 hari. Jika masa berlakunya habis,
maka peserta harus mengunjungi kembali FKTP untuk
mendapatkan surat rujukan lagi ke rumah sakit.

Nah, sekarang ini, dengan kebijakan simplifikasi layanan
dari BPJS Kesehatan, peserta thalassemia mayor
dan hemofilia tidak perlu lagi ke FKTP apabila ingin
memperbarui surat rujukan. Surat rujukan tersebut bisa
langsung diperpanjang oleh pihak rumah sakit melalui
aplikasi V-Claim. Prosesnya cepat karena hanya dalam
hitungan menit.
Jadi, peserta JKN-KIS penyandang thalassemia mayor
dan hemofilia cukup datang langsung ke rumah sakit
saat membutuhkan layanan. Di rumah sakit, peserta
cukup menunjukkan kartu JKN-KIS dan surat keterangan
kontrol kepada petugas administrasi rumah sakit.
Selanjutnya, dengan aplikasi V-Claim, petugas rumah
sakit akan memperpanjang masa berlaku surat rujukan
peserta JKN-KIS tersebut untuk 90 hari berikutnya.
Penyederhanaan layanan ini mulai diimplementasikan
pada bulan September 2021 di seluruh rumah sakit
yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Diharapkan
simplifikasi alur layanan ini bisa membantu penyandang
thalassemia mayor dan hemofilia untuk mendapatkan
kemudahan akses pelayanan di rumah sakit.
Thalasemia adalah salah satu gangguan kelainan darah
yang perlu diwaspadai. Ini adalah penyakit kelainan
genetik yang merusak sel darah merah, sehingga darah
tidak dapat menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh
dengan baik. Thalasemia mayor adalah salah satu jenis
penyakit ini, yang memiliki nama lain anemia Cooley.
Thalasemia jenis ini tergolong berat dan membutuhkan
pengobatan intensif.
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Sedangkan hemofilia adalah gangguan pembekuan
darah akibat kekurangan factor VII dan IX. Saat
mengalami hemofilia, perdarahan akan berlangsung
lebih lama. Seperti thalasemia, hemofilia juga
merupakan penyakit keturunan.
Peserta JKN-KIS penyandang thalassemia mayor dan
hemofilia biasanya menjalani terapi rutin, seperti
transfusi darah, obat antihemofilia, dan obat kelasi
besi di rumah sakit. Apabila penderita thalasemia
mayor dan hemofilia ini terkendala atau bahkan
tidak mendapatkan perawatan rutin tersebut,
maka kondisi kesehatannya akan semakin
memburuk dan bisa berujung dengan
kematian.

rujukan di FKTP melalui aplikasi P-Care bisa langsung
dirujuk ke FKRTL tempat pasien tersebut berobat rutin.
Melalui kebijakan simplifikasi layanan ini yang
bertujuan untuk lebih mempermudah
peserta JKN-KIS dengan thalassemia
mayor dan hemofilia, mulai bulan
September 2021, perpanjangan surat
rujukan tidak perlu lagi ke FKTP,
melainkan langsung diperpanjang
oleh pihak rumah sakit.

Thalassemia mayor maupun hemofila
membutuhkan
perawatan
jangka
panjang dengan biaya perawatan dan
obat-obatan yang tidaklah murah.
Bisa mencapai belasan hingga puluhan
juta rupiah setiap bulan. Dengan
memanfaatkan Program JKN-KIS, para
penyandang thalassemia mayor dan
hemofila bisa memperoleh pelayanan
kesehatan yang memadai tanpa khawatir
terbebani biaya besar.
Pasien thalassemia mayor dan hemofilia
sebelumnya sudah cukup terbantu
dengan mekanisme “rujukan khusus”
pada aplikasi P-Care di FKTP. Ketika
akan memperpanjang masa berlaku
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Tagihan Iuran Peserta Tidak Muncul?
Tidak Usah Panik

S

alah satu kewajiban sebagai peserta JKN-KIS
adalah membayar iuran rutin sebelum tanggal
10 setiap bulan. Besaran iuran tergantung pada
kelas perawatan yang dipilih. Ada peserta yang
menanggung iurannya sendiri atau disebut peserta
mandiri atau peserta pekerja bukan penerima upah
(PBPU) dan bukan pekerja (BP). Peserta mandiri kelas 1
iurannya sebesar Rp150.000 per orang per bulan, kelas
2 sebesar Rp100.000, dan kelas 3 sebesar Rp42.000.
Khusus peserta kelas 3 hanya membayar Rp35.000
dan selebihnya dibayar oleh pemerintah pusat sebesar
Rp4.200 dan pemerintah daerah sebesar Rp2.800.
Adapula peserta yang iurannya dibayarkan pemerintah
baik pusat maupun daerah, dan badan usaha atau
perusahaan.
Peserta dan/atau penanggung harus membayar iuran
secara rutin dan tepat waktu guna memastikan status
kepesertaan tetap aktif, sehingga tidak terdapat kendala
ketika membutuhkan layanan JKN-KIS.
Setelah peserta mendaftar melalui kanal-kanal
pendaftaran yang disediakan BPJS Kesehatan, maka
petugas akan memasukkan dalam sistem aplikasi
kepesertaan sesuai dengan segmen dan kelas perawatan
yang dipilih. Setelah itu sistem akan membentuk tagihan
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iuran berdasarkan segmen dan kelas. Secara otomatis,
sistem akan membentuk tagihan iuran bagi setiap peserta
di akhir bulan dan akan muncul di tiap awal bulan.
Khusus peserta segmen mandiri dapat mengetahui
informasi tagihan iuran melalui website https://bpjskesehatan.go.id/bpjs/bpjs-checking,
SMS,
Aplikasi
Mobile JKN, dan Care Center 165 (sebelumnya 1500
400). Bisa juga melalui mitra perbankan BPJS Kesehatan,
seperti BRI, BNI, dan Mandiri. Peserta dapat mengecek
sekaligus membayar iuran melalui ATM.
Dalam beberapa kasus ternyata tagihan tersebut tidak
muncul sehingga kemudian muncul pertanyaan dari
peserta apa penyebabnya. Penyebab pertama, karena
peserta telah melakukan pembayaran dua kali. Hal ini
dapat terjadi karena peserta sudah terdaftar untuk
melakukan pembayaran iuran melalui fitur autodebit,
tetapi dia juga membayar secara tunai melalui kanalkanal yang ada. Maka sistem akan menghitungnya dua
kali bayar, yaitu untuk bulan berjalan dan bulan depan.
Sehingga pada bulan berikutnya tidak akan muncul
tagihan iuran. Tetapi status kepesertaan tetap aktif.
Penyebab kedua iuran tidak muncul biasanya terjadi
pada peserta baru. Saat mendaftar peserta sudah

PELANGGAN
diinformasikan agar melakukan pembayaran pertama di
hari ke 14 sampai hari ke 30 sejak pendaftaran. Ketika
peserta tidak melakukan pembayaran di hari tersebut,
maka tagihan iuran tidak akan muncul. Sistem akan
menginformasikan kepada peserta untuk meng-upload
kembali informasi bahwa akan melakukan daftar ulang
dari awal.
Penyebab ketiga seringkali peserta pindah segmen, dari
segmen mandiri ke peserta penerima bantuan iuran (PBI)
atau pekerja penerima upah (PPU) pemerintah dan PPU
badan usaha.
Jadi, jika tagihan iuran tidak muncul, jangan panik dulu.
Tagihan iuran yang tidak muncul bukan berarti status
kepesertaan Anda tidak aktif lagi, atau diblokir oleh BPJS
Kesehatan. Bisa jadi karena kepesertaan Anda sudah
dijamin oleh pemerintah ataupun perusahaan.
Oleh karena itu sebaiknya peserta diminta mengecek
status kepesertaan secara rutin untuk memastikannya
selalu aktif. Terdapat beberapa cara yang dapat
digunakan oleh peserta untuk menanyakan mengapa
tagihan iuran tidak muncul atau memastikan status
kepesertaan peserta.
Peserta bisa menanyakan langsung ke BPJS Kesehatan
Care Center di nomor 165. Per 13 September 2021,
BPJS Kesehatan resmi mengganti nomor layanan call
center dari sebelumnya 1500 400 menjadi 165. Petugas
customer service akan membantu Anda mendapatkan
informasi yang dibutuhkan termasuk mengenai status
kepesertaan saat ini.

Bisa juga cek melalui aplikasi Mobile JKN. Caranya
mudah, anda yang sudah punya aplikasi Mobile JKN
cukup login dengan menggunakan email dan password
yang telah didaftarkan. Lalu buka menu ‘peserta’ dan cek
keanggotaan BPJS Kesehatan daring di aplikasi.
Anda yang belum memiliki dan terdaftar di aplikasi ini
silahkan mengunduhnya di Google Play Store atau App
Store. Setelah unduh, klik register kemudian isi form
pendaftaran yang tertera mulai nomor BPJS, nomor KTP,
tanggal lahir, nama depan ibu kandung, email, nomor
ponsel serta password. Alamat email dan nomor ponsel
harus sesuai dengan data saat mendaftar BPJS Kesehatan.
Selanjutnya klik ‘register’. Anda akan diminta untuk
memasukkan kode unik yang dikirim melalui email
terdaftar. Salin kode unik tersebut lalu klik ‘Verify’. Layar
akan menampilkan menu utama dan tertera beberapa
fitur JKN-KIS. Pilih menu ‘Peserta’ untuk mengetahui
status BPJS Kesehatan baik untuk diri sendiri maupun
keluarga yang menjadi tanggungan.
Peserta juga bisa mengecek status keanggotaan melalui
CHIKA (Chat Asistant JKN). Peserta bisa WhatsApp
atau Telegram ke nomor 08118750400. Sementara via
Facebook tinggal menghubungi Facebook Messenger
BPJS Kesehatan. Peserta juga bisa datang langsung ke
kantor cabang BPJS Kesehatan yang tersebar di semua
kabupaten/kota.
Nah, silahkan peserta memilih cara-cara tersebut sesuai
kebutuhan masing-masing. Tetapi BPJS Kesehatan
mendorong peserta lebih memanfaatkan Care Center
165 karena layanannya tersedia 24 jam dalam 7 hari
dengan respon lebih cepat.
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TESTIMONI

BPJS Kesehatan Care Center

Mudahkan Peserta Akses Informasi dan
Pelayanan JKN-KIS

S

ebagai lembaga yang diamanatkan oleh undangundang untuk menyelenggarakan Program
Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia
Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan terus berinovasi
dalam upaya meningkatkan kepuasan peserta. Berbagai
kanal disiapkan agar peserta lebih mudah mengakses
layanan yang dibutuhkan, atau sekedar ingin mencari
tahu manfaat dari program JKN-KIS.
Salah satu kanal yang sudah disiapkan sejak awal Program
JKN-KIS diimplementasikan yakni BPJS Kesehatan Care
Center 1500 400 atau yang terbaru 165. Layanan ini dapat
diakses oleh calon peserta atau peserta JKN-KIS melalui
telepon rumah atau handphone setiap hari selama 24
jam. Tarif panggilan ke BPJS Kesehatan Care Center
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adalah tarif lokal jika menggunakan telepon rumah,
atau tarif yang dikenakan masing-masing operator jika
menggunakan telepon selular.
Adanya BPJS Kesehatan Care Center ini dirasa sangat
membantu peserta, terlebih saat pandemi Covid-19 yang
membuat mobilitas dibatasi. Seperti pengakuan Inayah,
peserta JKN-KIS asal Jakarta. Selain menggunakan aplikasi
Mobile JKN, Inayah mengaku kerap menghubungi BPJS
Kesehatan Care Center untuk mendapatkan informasi
seputar program JKN-KIS.
“Kalau ada kebijakan baru soal prosedur pelayanan atau
kenaikan iuran peserta, biasanya saya menghubungi BPJS
Kesehatan Care Center. Walaupun sebetulnya sudah ada

TESTIMONI
dapat diakses setiap hari mulai pukul 07.00 WIB sampai
dengan 20.00 WIB.
Peserta JKN-KIS asal Bogor, Tyas Rahayu mengaku
beberapa kali menggunakan layanan konsultasi dokter
ini ketika mengalami keluhan penyakit. Layanan yang
disediakan BPJS Kesehatan Care Center ini menurutnya
lebih praktis karena tak perlu lagi mengeluarkan biaya
seperti penggunaan platform konsultasi dokter yang lain.
“Kalau ada keluhan sakit-sakit ringan dan tidak tahu
harus bagaimana, saya sering menggunakan layanan
konsultasi dokter di BPJS Kesehatan Care Center. Waktu
habis isolasi mandiri dan masih mengalami keluhan
kesehatan, seperti sesak nafas waktu olahraga, saya juga
konsultasinya di BPJS Kesehatan Care Center. Penjelasan
dan saran-saran yang diberikan juga cukup detail,” kata
Tyas.

Peserta BPJS Kesehatan

Inayah

banyak informasi di internet, untuk konfirmasinya saya
tetap menghubungi BPJS Kesehatan Care Center,” kata
Inayah kepada tim INFO BPJS.
Ketika ingin melakukan perubahan Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP), BPJS Kesehatan Care Center juga
menjadi andalan Inayah. Ia tak perlu repot-repot datang
ke kantor cabang BPJS Kesehatan untuk melakukan
perubahan data kepesertaan tersebut.
“Untuk mengubah FKTP, biar lebih gampangnya saya
juga menghubungi layanan BPJS Kesehatan Care Center.
Waktu itu tidak tahu prosedurnya seperti apa, kemudian
oleh operator BPJS Kesehatan Care Center diterangkan
langkah-langkahnya dan waktu aktifnya setelah
dilakukan perubahan. Selain lewat BPJS Kesehatan
lewat Care Center, operator juga menginfokan kalau
perubahan FKTP ini juga bisa lewat aplikasi Mobile JKN,”
kata Inayah.

Layanan lainnya yang bisa didapatkan ketika
menghubungi BPJS Kesehatan Care Center antara lain
pendaftaran peserta dan penambahan anggota keluarga
Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU), pengecekan
status kepesertaan, informasi jumlah tagihan iuran,
layanan Badan Usaha, hingga penyampaian pengaduan,
kritik dan saran.
Ada juga layanan Voice Interactive JKN (VIKA), yakni
menu pilihan yang dapat dipilih pada saat menghubungi
layanan BPJS Kesehatan Care Center melalui mesin
penjawab untuk melakukan pengecekan status
kepesertaan dan tagihan iuran.
Selain BPJS Kesehatan Care Center, kanal online lainnya
yang bisa diakses peserta untuk mendapatkan informasi
terkait kepesertaan dan juga pelayanan lainnya yakni
aplikasi Mobile JKN dan Pandawa atau Pelayanan
Administrasi melalui WhatsApp. PANDAWA bisa diakses
melalui Chika, yaitu pelayanan informasi dan pengaduan
melalui chatting yang direspon Artificial Intelligence (AI).

Menghubungi BPJS Kesehatan Care Center menurutnya
juga mudah, tidak seperti pengalamannya saat
menghubungi layanan Care Center lain yang sulit
dihubungi karena sibuk.
“Setiap kali menghubungi BPJS Kesehatan Care Center,
responnya cepat. Tapi kalau boleh saran sih, mesin
penjawab yang merespon pertama kali jangan terlalu
lama menyampaikan salam pembuka, langsung saja
mengarahkan ke nomor layanan yang ingin dituju. Kalau
bisa bebas pulsa, pastinya lebih bagus lagi,” kata Inayah.
Konsultasi Dokter
Selain melakukan perubahan data kepesertaan
seperti pindah FKTP, BPJS Kesehatan Care Center juga
menyediakan layanan Dokter Consulting. Ini merupakan
layanan konsultasi kesehatan dengan dokter umum
tanpa dibatasi lama waktu konsultasi. Layanan tersebut

Peserta BPJS Kesehatan

Tyas
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INSPIRASI

Pemerintah hingga Swasta Bahu Membahu
Sediakan Fasilitas Isolasi Pasien Covid-19

G

una menekan laju penyebaran Covid-19 dan
mencegah terjadinya klaster Covid-19 dalam
keluarga, pemerintah bersama pihak swasta
telah menginisiasi tempat isolasi terpusat
(isoter) di sejumlah wilayah bagi pasien OTG (orang
tanpa gejala) maupun yang bergejala ringan.
Fasilitas isoter yang disediakan pemerintah antara lain
di Wisma Atlet Kemayoran, asrama haji, balai diklat,
bangunan sekolah, rumah susun (rusun), dan beberapa
tempat lainnya yang dikoordinasikan oleh Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Fasilitas isoter
juga disediakan menggunakan kapal Pelni atau yang
disebut isoter terapung.

“Kita tetap harus waspada meski jumlah kasus
menunjukkan tren penurunan karena pandemi belum
berakhir. Menyediakan Rumah Oksigen Gotong Royong
sebagai fasilitas isolasi terpusat ibarat ‘sedia payung
sebelum hujan’. Sehingga, saat terjadi lonjakan kasus
seperti beberapa waktu lalu, Rumah Oksigen Gotong
Royong bisa membantu mengurangi tekanan terhadap
bed occupancy rate (BOR) rumah sakit,” kata Ketua
Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid.

Sebanyak lima kapal disiapkan untuk isoter terapung
ini dan ditempatkan di lima pelabuhan berbeda mulai
dari Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan
Makassar, Pelabuhan Jayapura, dan Pelabuhan Sorong.
Seluruh fasilitas isolasi bagi pasien Covid-19 ini juga
didukung oleh tenaga kesehatan.

Dukungan yang sama juga diberikan oleh BPJS
Kesehatan. Gedung Corporate University BPJS Kesehatan
di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat sudah dialihkan
sementara sebagai tempat isolasi khusus bagi pegawai
dan Tenaga Alih Daya (TAD) BPJS Kesehatan beserta
keluarganya yang terkonfirmasi positif Covid-19.

“Tujuan adanya isoter terapung ini salah satunya untuk
mengurangi klaster rumah, jadi banyak pasien yang
ditarik dari isolasi mandiri ke isoter,” kata Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
yang juga merupakan Ketua Komisi Penanganan
Covid-19 (KPC-PEN).

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti
menyampaikan, Gedung Corporate University ini
sebelumnya kerap digunakan sebagai fasilitas belajar
dan pelatihan pegawai BPJS Kesehatan. Namun selama
pandemi Covid-19, gedung tersebut jarang digunakan
bahkan hampir tidak pernah digunakan. Pasalnya,
kegiatan pembelajaran pegawai selama masa pandemi
dilakukan secara daring.

Selain pemerintah, pihak swasta juga ikut bergotong
royong menyediakan fasilitas isoter, salah satunya Rumah
Oksigen Gotong Royong (ROGR) di Pulogadung, Jakarta
Timur. Fasilitas isoter yang beroperasi sejak 2 Agustus
2021 ini diinisiasi oleh GoTo Group, Kamar Dagang dan
Industri (KADIN) Indonesia, PT Aneka Gas Industri Tbk
(Samator Group), Master Steel, Tripatra Engineers and
Constructors, Halodoc dan Yayasan Anak Bangsa Bisa
(YABB). Dalam perjalannya, lebih dari 30 perusahaan
swasta juga ikut memberikan dukungan terhadap Rumah
Oksigen Gotong Royong.
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Fasilitas isoter ini memiliki akses oksigen langsung
melalui pipanisasi dari Pabrik PT Aneka Gas Industri
Tbk (Samator Group). Operasional ROGR Pulogadung
dikelola oleh tenaga kesehatan dari RSDC Wisma Atlet.
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“Semoga dengan tersedianya fasilitas isolasi sebanyak
74 kamar di Gedung Corporate University tersebut
dapat mendukung pegawai, TAD maupun keluarga
yang terkonfirmasi positif Covid-19, sehingga dapat
memperoleh fasilitas yang layak untuk melakukan
isolasi,” kata Ali Ghufron.

PERSEPSI

Di Masa Pandemi, Pasien Non Covid-19
Sulit Dapat Pelayanan?

A

danya peningkatan kasus aktif Covid-19 di
Indonesia sempat membuat jumlah permintaan
perawatan di rumah sakit melonjak. Kondisi
ini juga membuat pasien non Covid-19
ikut terdampak. Di media sosial, tidak sedikit yang
mengeluhkan sulitnya mendapatkan ruang perawatan
di rumah sakit lantaran sudah penuh dengan pasien
Covid-19 bergejala sedang hingga berat.
Selama masa pandemi, memang banyak rumah sakit
yang difokuskan untuk melayani pasien Covid-19.
Beberapa rumah sakit rujukan di bawah Kementerian
Kesehatan dan juga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
bahkan harus dialihkan menjadi rumah sakit khusus
Covid-19.
Namun, mengonversi rumah sakit tersebut sifatnya hanya
sementara saja ketika lonjakan kasus Covid-19 sedang
tinggi. Selain itu, pasien non Covid-19 sebenarnya juga
masih tetap bisa mendapatkan pelayanan di rumah sakit
pendamping yang ditunjuk atau rumah sakit swasta
provider BPJS Kesehatan.
Layanan RS Tetap Optimal
Sepanjang kondisi pasien non Covid-19 memang
mengharuskannya untuk menjalani rawat jalan atau rawat
inap, rumah sakit tetap akan memberikan pelayanan
kesehatan secara optimal. Hal ini juga diakui Rahma Dita,
peserta JKN-KIS asal kota Bekasi, Jawa Barat.
Pada Mei 2021, Dita bercerita sempat mengalami demam
tinggi disertai mual. Keluhannya mirip seperti ketika
ia terpapar Covid-19 pada akhir 2020 lalu. Dita lantas
memeriksakan diri ke Puskesmas tempatnya terdaftar

dan menjalani tes Antigen. Rupanya ia terkena demam
berdarah dengue (DBD), bukan Covid-19. Trombositnya
ketika itu sangat rendah, jauh di bawah batas normal.
Dokter di puskesmas pun kemudian merujuknya ke
rumah sakit.
Di rumah sakit, Dita memang tidak bisa langsung masuk
ruang perawatan. Ia kembali menjalani tes darah untuk
menegakkan diagnosis penyakit. Tes swab polymerase
chain reaction (PCR) juga dilakukan untuk memastikan
keluhan yang dirasakannya bukan akibat terpapar
Covid-19.
Setelah didapatkan kepastian kalau Dita memang
menderita DBD dan negatif Covid-19, barulah ia
dipindahkan ke ruang perawatan dari sebelumnya di Unit
Gawat Darurat (UGD).
"Di UGD sempat beberapa jam menunggu hasil
laboratorium. Setelah keluar hasilnya langsung
dipindahkan ke ruang perawatan. Jadi tidak ada
perbedaan perlakuan antara pasien Covid-19 dan non
Covid-19. Kalau memang kondisinya mengharuskan kita
untuk dirawat dan sudah dapat rujukan dari FKTP, rumah
sakit tetap akan melayani. Tetapi memang ada beberapa
proses yang harus dilalui, salah satunya tes Covid-19,"
kata Dita kepada tim INFO BPJS.
Saat ini, sejumlah rumah sakit yang sebelumnya khusus
melayani pasien Covid-19 juga sudah mulai membuka
kembali layanan rawat jalan dan rawat inap bagi pasien
non Covid-19. Kondisi ini tidak terlepas dari mulai
terkendalinya kasus aktif Covid-19. Bed Occupancy Rate
(BOR) di seluruh rumah sakit di Indonesia kini juga sudah
mulai menunjukkan penurunan yang signifikan.
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P

andemi Covid-19 juga menjadi tantangan berat
bagi keluarga. Pembatasan dan perubahan
aktivitas masyarakat seperti menjauhi kerumunan,
proses pembelajaran daring, tidak bermain di
luar rumah, tidak ke sekolah dan bertemu teman teman
menyebabkan rasa jenuh pada anak-anak. Jenuh adalah
perasaan normal, tetapi bila berlebihan dan terus
menerus bisa berujung pada stres. Survei Kementerian
PPPA menunjukkan 13% dari anak Indonesia mengalami
depresi selama pandemi dan pembelajaran daring. Nah,
bagaimana caranya agar anak tidak bosan berada di
rumah selama pandemi ?

Menurut Psikolog Anak, Seto Mulyadi atau Kak Seto,
selama pandemi Covid-19 anak-anak semakin terbebani
dengan kurikulum pendidikan yang terlalu berat atau
tidak sesuai kebutuhan mereka. Kurikulum darurat yang
harusnya ramah anak sepertinya terlalu dipaksakan
dengan cara yang salah oleh orang tua dan guru.
Untuk mengatasi kebosanan anak karena hal-hal
tersebut, menurut Kak Seto, yang pertama dilakukan
adalah selama pembelajaran daring anak anak harus
diberikan pelajaran yang bermakna. Artinya yang mudah
ditangkap dengan suasana menyenangkan, dan tidak
terlalu teoritis.
Kedua, tidak terlalu menekankan pada penuntasan
kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Jangan
kaku dengan target kurikulum. Berikan pembelajaran
kurikulum kehidupan untuk menghadapi pandemi
termasuk pentingnya menjaga kesehatan fisik maupun
mental.
“Belajar itu bukan sekadar fisika, matematika,
biologi. Belajar itu apa saja yang bisa menjadi bahan
pembelajaran seperti menyanyi, menari, menggambar,
olahraga atau apapun yang sesuai potensi dan bakat
anak yang berbeda beda,’ ujar Kak Seto.
Selain itu, orang tua harus menciptakan suasana gembira
di rumah. Bisa memanfaatkan akses internet, gadget atau
laptop. Bisa memanfaatkan aplikasi Zoom Meeting untuk
bertatap muka dengan teman-teman. Jangan hanya
menghadap layar gadget untuk menghafal pelajaran.
Ini perlu difasilitasi guru atau orang tua. Lewat aplikasi
Zoom Meeting, anak-anak bisa saling bercengkrama,
menyakan kabar, menceritakan pengalaman atau
perubahan yang dialami atau menunjukkan kebolehan
masing masing, saling empati dan lain sebagainya. Ini
bagian dari pembelajaran kehidupan, dan sangat penting
untuk psikologis anak.
Orang tua juga bisa menggali kreatifitas yang dimiliki
masing-masing anak. Misalnya lomba gerakan Tiktok
yang edukatif atau film pendek yang menunjukkan
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kekompakan dengan orang tua. Beberapa permainan
tradisional bisa ditunjukkan kembali, seperti engklek,
congklak, lompat tali, petak umpet, dan lain sebagainya.
“Permainan tradisional ini sangat menyenangkan, dan
itu akan membuat anak gembira dan betah di rumah
kalau bisa bersama-sama warga keluarga, ada ayah, ibu,
paman, kakek, atau asisten rumah tangga,” ujar Kak Seto.
Komunikasi antara orang tua dengan anak juga sangat
penting. Biasakan bangun dengan cara tradisi. Misalnya
dengan istilah rapat keluarga, ngobras atau ngobrol
bareng asyik, saling diskusi dan mengoreksi. Dimulai dari
orang tua meminta anak untuk mengoreksi mereka. Di
sini ada keteladanan, di mana orang tua berani dikoreksi
anak.
Komisioner Komnas Perlindungan Anak Indonesia, Jasra
Putra juga mengatakan bahwa orang tua harus mampu
membangun dialog dengan anak. Komunikasi yang
dimaksud adalah dua arah, bukan seperti atasan ke
bawahan di sebuah perusahaan. Komunikasi ini harus
mendengarkan pendapat dan usulan anak. Komunikasi
dan pengasuhan apabila bermasalah bisa berimplikasi
konflik terus menerus antar orang tua dan anak
bahkan berakhir kekerasan psikis, fisik dan verbal. Jika
keterampilan pengasuhan berjalan dengan baik, bisa
dipastikan terbangun situasi yang menyenangkan bagi
anak.
Langkah selanjutnya adalah membuat kegiatan kegiatan
yang menyenangkan bersama anak. Kegiatan yang
edutaiment, ada hiburan sekaligus edukasinya. Untuk
menjalankan kebiasaan yang menyenangkan tersebut
bila perlu ada jadwal jadwal yang dibuat setiap hari.

“Misalnya hari ini kegiatan apa, dan besok apa. Tentu
harus bervariasi, dan tetap bisa mendengarkan usulan
anak, dan orang tua bisa melakukannya. Banyak
permainan sederhana di dalam atau sekitar rumah yang
bisa dimanfaatkan,” ujar Jasra.
Bila dikomunikasikan dengan baik bersama anak akan
muncul ide-ide permainan baru. Point pentingnya, ketika
kegiatan yang dirancang bersama itu dilakukan harus
ada pendampingan orang tua. Lebih baik lagi kedua
orang tua bersamaan. Karakter yang dimiliki seorang
ayah dan seorang ibu sama-sama penting untuk tumbuh
kembang anak. Ada pengasuhan berimbang. Dengan
cara ini diharapkan anak-anak bisa merasa betah di
rumah sekaligus mendorong tumbuh kembang mereka.
“Jangan biarkan anak main sendiri. Perlu ada arahan
dari orang tua, sehingga perkembangan baik fisik,
psikis, maupun pengetahuannya dipantau dengan cara
bermain. Termasuk anak anak usia 1-2 tahun perlu diajak
berkomunikasi melalui permainan yang ada. Ini melatih
dia untuk memantapkan cara berkomunikasi dengan
orang tua,” ujar Jasra.
Orang tua juga harus mendengar dan memperhatikan
curhatan anak. Misalnya ketika anak punya masalah
dengan temannya di media sosial, mereka dengan
nyaman bisa curhat dengan orang tua. Dari curhatan
tersebut ada dialog hangat dan mendapatkan solusi
terbaik. Orang tua memberikan kepercayaan pada untuk
menyelesaikan masalahnya bersama sama. Anak juga
akan menjalankan hasil dialog tersebut dengan senang
hati. Tidak perlu mereka curhat ke teman atau orang lain
yang tidak bertanggung jawab.
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KONSULTASI
IG @kharXXXX
Orang tua saya peserta
BPJS Kesehatan yang
iurannya dibayar
pemerintah. Menurut
tetangga saya, ada
beberapa peserta
BPJS Kesehatan yang
dinonaktifkan, benarkah
demikian? Apa yang harus
saya lakukan, ayah saya
masih harus cuci darah
setiap bulan. Apakah
kartunya bisa aktif lagi?

JAWAB

Sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019
Pasal 8, KIS PBI JK yang telah dihapuskan paling lama 6
(enam) bulan sejak penetapan penghapusan dikeluarkan,
dapat diaktifkan kembali kepesertaannya dengan syarat
peserta PBI JK yang bersangkutan terbukti masih
membutuhkan layanan kesehatan.
Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk
pengaktifan kembali adalah sebagai berikut:
•
Peserta bisa menghubungi BPJS Kesehatan Care
Center 165, Chat Assistant JKN (CHIKA) atau
datang langsung ke Kantor BPJS Kesehatan
terdekat untuk mengetahui apakah status
kepesertaannya aktif atau non aktif.

•
•

•

Jika non aktif, peserta dapat melaporkan diri ke
Dinas Sosial setempat dengan membawa kartu
JKN-KIS, Kartu Keluarga, dan KTP elektronik.
Selanjutnya, Dinas Sosial akan mengecek
dokumen kependudukan dan menerbitkan
surat keterangan yang ditujukan kepada Kepala
Cabang BPJS Kesehatan setempat agar status
kepesertaan JKN-KIS peserta PBI tersebut
diaktifkan.
Jika
sudah
diaktifkan
kembali
status
kepesertaannya, peserta PBI yang bersangkutan
dapat kembali ke fasilitas kesehatan untuk
melaporkan bahwa kartunya sudah aktif kembali.

IG @lin90XXXX
Apakah biaya untuk
penyakit alzheimer
dijamin BPJS Kesehatan?

JAWAB

Manfaat yang dijamin BPJS Kesehatan tercantum
dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018. Pada
prinsipnya, selama peserta JKN-KIS mengikuti prosedur
dan ketentuan yang berlaku, serta tindakan medis yang
diperolehnya sesuai dengan kebutuhan dan indikasi
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medis yang jelas, maka biayanya dijamin oleh BPJS
Kesehatan. Hal ini juga berlaku untuk layanan kesehatan
bagi peserta JKN-KIS yang menyandang gangguan jiwa,
termasuk alzheimer.

