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i usia yang telah menginjak tahun kedelapan
dalam mengemban amanah penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu
Indonesia Sehat (JKN-KIS), berbagai tantangan
telah kami hadapi. Namun saya percaya bahwa di mana
ada upaya yang optimal dan semangat untuk berinovasi,
maka akan ada kemudahan dan hal-hal baik yang
akan kita dapatkan untuk menghadapi tantangan yang
menghadang.
Upaya-upaya tersebutlah yang membantu kami meraih
capaian kinerja yang optimal. Dari sisi cakupan peserta
per September 2021, sebanyak 226,30 juta jiwa, atau
83,40% dari total jumlah penduduk Indonesia telah
terjamin pembiayaan jaminan kesehatannya melalui
skema Program JKN-KIS. Dari sisi pelayanan administrasi
kepada peserta, ikhtiar untuk memberikan pelayanan
terbaik juga kami lakukan melalui tersedianya layanan
PANDAWA, Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center
165, Chat Assistant JKN (CHIKA), Voice Interactive JKN
(VIKA), hingga layanan melalui media sosial resmi BPJS
Kesehatan. Sementara dari sisi pelayanan kesehatan,
kami senantiasa berupaya mengoptimalkan digitalisasi
untuk proses rujukan, telekonsultasi, antrean elektronik
melalui aplikasi Mobile JKN, hingga penagihan dan
verifikasi klaim.
Tidak berhenti sampai pada capaian kinerja dan upaya
perbaikan yang terus kami lakukan. Perjuangan kami
untuk mempertahankan kesinambungan Program
JKN-KIS juga telah kami rasakan hasilnya dengan
apresiasi dan pengakuan dari berbagai pihak, baik
di tingkat nasional maupun internasional. Yang lebih
membanggakan, apresiasi global terhadap eksistensi
BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan Program
JKN-KIS telah berkali-kali kami raih, salah satunya
adalah diraihnya penghargaan ISSA Good Practice
Award dan penghargaan ASSA Recognition Award yang
diberikan oleh Asean Social Security Association (ASSA)
kepada BPJS Kesehatan untuk kategori Continuous
Improvement Recognition Award tahun 2020 dan 2021.
Apresiasi dari dunia internasional tersebut semakin

lengkap terasa dengan ditunjuknya BPJS Kesehatan
sebagai Ketua Technical Commission on Medical Care
and Sickness Insurance (TC Health) International Social
Security Association (ISSA) periode 2020-2022, yang
beranggotakan 160 negara.
Selain itu, cakupan peserta JKN-KIS sebesar 83,40%
dari total penduduk Indonesia dalam kurun waktu 7
(tujuh) tahun menempatkan Indonesia pada pencapaian
jumlah kepesertaan yang terbilang berkembang sangat
pesat meskipun dengan kondisi keanekaragaman
demografis dan geografis yang dimiliki Indonesia.
Penjaminan manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan
juga terbilang sangat lengkap dan komprehensif
dibandingkan dengan negara-negara lainnya.
Kami patut berbangga karena prestasi yang luar biasa
ini tentu tidak hanya membawa nama BPJS Kesehatan
secara global tetapi juga membawa nama besar
Indonesia di mata internasional. Segala upaya dan
prestasi yang telah kami raih dalam penyelenggaraan
Program JKN-KIS merupakan wujud pengabdian kami
bagi negeri. Tentu kami tidak akan berhenti dan berpuas
diri dengan capaian prestasi yang telah kami raih. Di luar
prestasi dan pencapaian yang telah kami peroleh, tugas
kami ke depan masih panjang. Rintangan yang akan
kami hadapi ke depan dalam penyelenggaraan Program
JKN-KIS pasti akan lebih menantang dan memerlukan
upaya serta cara pikir yang tidak biasa. Penghargaan
dan apresiasi yang diberikan justru menjadi cambuk
bagi kami untuk senantiasa berbenah melalui beragam
inovasi dan kolaborasi. Saya berharap, upaya dan niat
baik kami dalam mewujudkan tercapainya masyarakat
Indonesia yang sehat dan sejahtera melalui Program
JKN-KIS dapat membawa Indonesia menjadi negara
yang semakin diperhitungkan prestasinya di mata dunia.
Direktur Utama
Ali Ghufron Mukti
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BPJS Kesehatan terus berkontribusi dalam perkembangan jaminan sosial di tingkat
internasional. Sebagai penyelenggara program jaminan kesehatan sosial dengan
jumlah peserta terbesar di dunia, kiprah BPJS Kesehatan semakin diakui. Insurance
International Social Security Association (ISSA) yang beranggotakan 160 negara
pun menunjuk Direktur Utama BPJS Kesehatan sebagai Ketua Komisi Kesehatan
atau Technical Commission on Medical Care and Sickness (TC Health) periode
2020-2022.
BPJS Kesehatan pun terus berperan aktif, terlebih dalam hal pengembangan
jaminan sosial di masa maupun setelah pandemi Covid-19. Banyak negara di
dunia yang kini mulai melirik sistem yang dijalankan Program Jaminan Kesehatan
Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk diimplementasikan di negara
masing-masing. Berbagai penghargaan internasional juga telah diraih BPJS
Kesehatan.
Bagi pengelolaan jaminan sosial di Indonesia khususnya kesehatan, kondisi
tersebut diharapkan dapat menjadi sarana bertukar pengetahuan dan berbagi
pengalaman antar negara, dan segera menemukan skema yang ideal agar
program jaminan sosial makin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
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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Kebijakan dan juga aspek pelaksanaan JKN, itu
semua maju pesat. Jadi dari sisi manfaat yang
sifatnya kompehensif dan sama bagi semua
dalam tataran manfaat medis. Kemudian
beberapa elemen yang terkait dengan
strategic-purchasing atau belanja kesehatan
strategis, itu aspek dimensi kebijakannya
membaik. Yang artinya ini searah dengan
upaya kita menjaga financial sustainability.

KILAS & PERISTIWA

BPJS Kesehatan Berikan Penghargaan Karya Jurnalistik Bagi Insan Media

Yogyakarta
BPJS Kesehatan memberikan penghargaan kepada 20
jurnalis pemenang Lomba Karya Jurnalistik Tahun 2021.
Hal ini diselenggarakan sebagai wujud apresiasi terhadap
jurnalis Indonesia yang telah mengedukasi masyarakat
tentang Program JKN-KIS lewat karya-karyanya, Kamis
(28/10).
"Selamat kepada para pemenang Lomba Karya Jurnalistik
Tahun 2021. Tidak mudah memilih pemenang di antara
ratusan karya-karya terbaik yang dikirimkan oleh rekanrekan jurnalis media massa dari seluruh Indonesia.
Terima kasih telah mengedukasi dan menginsipirasi
masyarakat untuk peduli terhadap pentingnya menjaga
keberlangsungan Program JKN-KIS," kata Direktur
Utama BPJS Kesehatan Ali Ghuron Mukti dalam acara
yang dihadiri ratusan jurnalis dari seluruh Indonesia
secara online tersebut.
Lomba Karya Jurnalistik Tahun 2021 ini diikuti oleh
153 peserta dari berbagai media massa lokal maupun
nasional di Indonesia. Untuk menjaga netralitas dalam
melakukan penilaian, nama jurnalis dan media massa
pada seluruh karya lomba yang masuk telah dihilangkan,
sehingga bersifat anonim.
Di samping itu, Ghufron juga mengapresiasi peran
jurnalis dalam mendukung implementasi Program
JKN-KIS serta bersama-sama dalam penanggulangan
Covid-19, dengan memberikan berbagai informasi dan
masukan yang konstruktif kepada BPJS Kesehatan untuk
menyempurnakan layanan dari waktu ke waktu.
Berikut para pemenang Lomba Karya Jurnalistik Tahun
2021:
Kategori Media Cetak
Juara 1 : Truly Okto Hasudungan Purba, Tribun Medan
Juara 2 : Deonisa Arlinta, Harian Kompas
Juara 3 : Adi Kurniawan Sriwijaya Post
Juara Harapan : Abdul Jalil, Solo Pos
Kategori Media Online
Juara 1 : Siti Musadah Isnawati, Suara Merdeka

Juara 2 : Stefy Thenu, RMOL Jawa Tengah
Juara 3 : Lilik Darmawan, MediaIndonesia.com
Juara Harapan : Irawan Sapto Adhi, Kompas.com
Kategori Foto Jurnalistik
Juara 1 : Sukirman, Koran SINDO
Juara 2 : Muchtamir, Koran SINDO
Juara 3 : Adiwinata Solihin, LKBN Antara
Juara Harapan : Nur Chamim, Jawa Pos Radar Semarang
Kategori Televisi
Juara 1 : Jimmy Masuri, RTV
Juara 2 : Restu Adi Utomo, RTV
Juara 3 : Stefiani Sirait, MNC TV
Juara Harapan : Ervan Wahzudin, Kompas TV
Kategori Radio
Juara 1 : Ustad Mukorobin, RRI Purwokerto
Juara 2 : Benny Hermawan Stya N, RRI Surabaya
Juara 3 : Rian Apridhani, RRI Palembang
Juara Harapan : Taufik, RRI Sintang
Dalam kesempatan tersebut, BPJS Kesehatan juga
menggelar Media Workshop bertemakan “Tahun-ke
8 Program JKN-KIS, Kian Inovatif di Era Disruptif, yang
diikuti oleh lebih dari 700 media massa di seluruh
Indonesia secara daring. Hadir sebagai narasumber Juru
Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan
Siti Nadia Tarmidzi, Pakar Epidemiologi Universitas
Indonesia Dr. Pandu Riono, serta Direktur Utama BPJS
Kesehatan Ali Ghufron Mukti yang membahas upaya
penanganan pandemi Covid-19 termasuk peran BPJS
Kesehatan.
Selain itu, dalam Media Workshop juga dibahas isu
terkait upaya menjaga keberlangsungan Program JKNKIS, yang menghadirkan narasumber Direktur Perluasan
dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan David Bangun,
Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)
Muttaqien, dan Pakar Asuransi Kesehatan Universitas
Indonesia, Profesor Budi Hidayat.
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Kiprah BPJS Kesehatan
di Mata Internasional
Sebagai penyelenggara program jaminan kesehatan sosial dengan jumlah peserta terbesar di dunia, kiprah BPJS
Kesehatan semakin diakui dunia internasional. Banyak negara di dunia yang kini mulai melirik sistem yang dijalankan
Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk diimplementasikan di negara masingmasing. Berbagai penghargaan internasional juga telah diraih BPJS Kesehatan. Bahkan Direktur Utama BPJS Kesehatan
juga ditunjuk sebagai Ketua Komisi Kesehatan atau Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance (TC
Health) International Social Security Association (ISSA) periode 2020-2022.

S

ejak mulai diimplementasikan per 1 Januari
2014, kehadiran Program Jaminan Kesehatan
Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang
diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan semakin
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dari analisis dan
kajian yang dilakukan oleh berbagai lembaga, program
JKN-KIS telah memberi kontribusi yang besar untuk
Indonesia, seperti pencegahan kemiskinan, pertumbuhan
ekonomi, dan juga peningkatan usia harapan hidup.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti
menyampaikan, per September 2021, cakupan
kepesertaan Program JKN-KIS sebanyak 226,30 juta
jiwa, atau 83,40% dari total jumlah penduduk Indonesia.
Besarnya jumlah peserta yang dilindungi ini menjadikan
Program JKN-KIS sebagai salah satu sistem jaminan
kesehatan terbesar di dunia.
“Saat ini BPJS Kesehatan tengah berupaya mewujudkan
cita-cita Universal Health Coverage (UHC) pada 2024
yang ditetapkan dalam Rancangan Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJMN), yakni mencakup
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98% penduduk Indonesia. BPJS Kesehatan tentunya
memerlukan dukungan segenap pihak untuk bergerak
bersama merealisasikan cita-cita jaminan kesehatan
semesta tersebut,” kata Ali Ghufron Mukti.
Pesatnya pertumbuhan peserta JKN-KIS tentunya
juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas
layanan. Untuk itu, Direksi BPJS Kesehatan di tahun
2021 ini juga telah menetapkan empat quickwin.
Pertama, meningkatkan kualitas layanan di customer
journey dengan fokus mengurangi antrean melalui
inovasi sistem manajemen informasi online dan face
recognition dengan teknologi Artificial Intelligence (AI).
Kedua, engagement atau keterlibatan masyarakat dan
stakeholder dalam mendukung dan mempunyai sense of
belonging terhadap Program JKN-KIS melalui program
“BPJS Kesehatan Mendengar”. Ketiga, memperluas
cakupan kepesertaan dengan meningkatkan partisipasi
masyarakat dan alternatif inovasi pendanaan Program
JKN. Kemudian yang menjadi quickwin keempat yaitu
menjaga sustainability Program JKN-KIS.

FOKUS
Ghufron menambahkan, dalam mengelola Program JKNKIS secara efisien dan efektif tanpa menomorduakan mutu
pelayanan, BPJS Kesehatan melakukan kredensialing
dan re-kredensialing fasilitas kesehatan yang bekerja
sama dengan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan juga
menghadirkan Program Pengelolaan Penyakit Kronis
(Prolanis) untuk mengontrol kondisi peserta JKN-KIS
yang menderita hipertensi dan diabetes mellitus tipe
2, serta Program Rujuk Balik (PRB) bagi pasien JKN-KIS
yang sakit kronis dan berada dalam kondisi stabil.
"Kami juga mengoptimalkan upaya digitalisasi untuk
proses rujukan, telekonsultasi, antrean elektronik melalui
aplikasi Mobile JKN, hingga penagihan dan verifikasi
klaim. Dari sisi administratif, kami juga menghadirkan
layanan non tatap muka yang bisa diakses peserta JKNKIS tanpa harus ke kantor BPJS Kesehatan, yakni dengan
Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA),
Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 165, Chat
Assistant JKN (CHIKA), Voice Interactive JKN (VIKA),
hingga melalui direct message media sosial resmi BPJS
Kesehatan,” papar Ghufron.
Berbagai capaian dan inovasi program JKN-KIS tersebut
telah menjadi pembelajaran bagi negara lain dalam
penyelenggaraan program jaminan kesehatan di negara
masing-masing. Saat ini Direktur Utama BPJS Kesehatan
juga ditunjuk sebagai Ketua Komisi Kesehatan atau
Technical Commission on Medical Care and Sickness
ITC Health) Insurance International Social Security
Association (ISSA) periode 2020-2022.
ISSA sendiri adalah asosiasi lembaga jaminan sosial yang
beranggotakan 160 negara di dunia, dan memercayakan
Indonesia dalam hal ini BPJS Kesehatan sebagai salah
satu Ketua Komisi Teknis (Technical Commission) ISSA
dari 13 Komisi Teknis yang dibentuk. Komisi Kesehatan
ISSA (TC Health) terdiri dari negara Algeria, Argentina,
Belgia, Perancis, Gabon, Georgia, Hungaria, Indonesia,
Iran, Kazakhstan, Korea, Peru, Rusia, Rwanda, Turki,
dan Uruguay. TC Health selama periode 2020-2022
fokus dengan prioritas tema pada fenomena ageing
population, tantangan perluasan cakupan jaminan sosial
dan kompilasi studi terkait hubungan antara Universal
Health Coverage (UHC) dengan peningkatan Kohesi
Sosial dan Inklusi Sosial.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam
tugasnya sebagai Ketua TC Health, berperan aktif dalam
pembahasan perkembangan jaminan sosial di tingkat
internasional, khususnya dalam menjawab tantangan di
era setelah pandemi Covid-19. Penerapan jaminan sosial
kini mulai diperluas pada peningkatan cakupan manfaat.
Misalnya dengan mengolaborasi model Long Term Care
(LTC) atau perawatan sosial jangka panjang hingga pada
konsep sickness benefit atau jaminan pendapatan pada
saat sakit, mengingat pandemi Covid-19 berdampak
pada kondisi sosial, ekonomi dan kesehatan itu sendiri,
kini menjadi hal perlu diwaspadai.
Selain itu,
kiprah BPJS Kesehatan dalam
menyelenggarakan Program JKN-KIS juga telah meraih
banyak penghargaan internasional. Misalnya di 2018
lalu BPJS Kesehatan meraih sembilan penghargaan
dari ISSA. Penghargaan yang diberi nama ISSA Good
Practice Award ini diberikan tiga tahun sekali untuk

masing-masing kawasan, di mana Indonesia masuk
kawasan Asia Pasifik. Menjelang akhir tahun 2020, Asean
Social Security Association (ASSA) juga memberikan
penghargaan bergengsi ASSA Recognition Award kepada
BPJS Kesehatan untuk kategori Continuous Improvement
Recognition Award pada tahun 2020 dan tahun 2021.
Tahun 2020, penghargaan bergengsi tersebut
dianugerahkan pada BPJS Kesehatan atas inovasinya
yang bernama “One Stop Apps: Monitoring of Strategic
Cooperation Implementation” alias Aplikasi Monitoring
Kerja Sama Strategis (MONIKS). Dengan aplikasi MONIKS,
semua kemitraan strategis BPJS Kesehatan dengan
institusi, kementerian, dan lembaga nasional maupun
internasional, dapat dipantau secara real time. Kantor
Kedeputian Wilayah dan Kantor Cabang BPJS Kesehatan
mencatat progress pelaksanaan kerja sama di aplikasi
MONIKS secara kontinu, mulai dari jumlah kerja sama,
kemajuan implementasi kerja sama, hingga memberikan
early warning system masa berakhirnya kerja sama.
Sedangkan pada tahun 2021, penghargaan diberikan
kepada BPJS Kesehatan atas inovasinya melalui “Online
Health Consultation and Administrative Service” atau
Konsultasi Kesehatan Online dan Layanan Administrasi.
JKN-KIS Di Antara Jaminan Sosial Negara Lain
Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen
Risiko BPJS Kesehatan Mahlil Ruby menyampaikan, saat
ini sejumlah negara di dunia juga telah menjalankan
program jaminan kesehatan untuk warganya, namun
dengan bentuk atau sistem yang berbeda-beda.
Perbedaan JKN-KIS dengan program jaminan kesehatan
di negara lain dapat dilihat dari sisi segmen peserta,
pertumbuhan peserta, cakupan manfaat, dan juga
sumber pembiayaannya.
Dari aspek pesertanya, peserta JKN-KIS adalah seluruh
penduduk Indonesia, termasuk Warga Negara Asing
(WNA) yang bekerja minimal 6 bulan di Indonesia. Tidak
ada batasan usia minimal atau maksimal, bahkan bayi
baru lahir pun bisa langsung dijamin sesuai prosedur
dan ketentuan yang berlaku.
“Dalam JKN-KIS, tidak ada skrining untuk melihat
penyakit atau risiko kesehatan calon pesertanya, yang
mana makin tua atau makin tinggi risiko sakitnya,
maka makin mahal preminya. Program JKN-KIS tidak
seperti itu karena merupakan jaminan kesehatan sosial
dan bersifat nirlaba. Konsep jaminan sosial serupa juga
diadopsi oleh negara seperti Kolombia, Jerman, Jepang,
INFO BPJS KESEHATAN//EDISI 105
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dan Korea Selatan. Namun tentu tidak 100% sama persis,
pasti di masing-masing negara punya kebijakan dan
mekanismenya tersendiri,” ungkap Mahlil.
Selain itu, ada pula negara-negara yang menerapkan
konsep yang sangat berbeda, misalnya di Amerika dan
Afrika Selatan yang jaminan kesehatannya dikelola oleh
perusahaan asuransi komersial. Ada juga sejumlah negara
yang mengelola jaminan sosial berbasis komunitas,
seperti China, India, Filipina, Rwanda, dan Senegal.
Selanjutnya dari sisi kecepatan pertumbuhan peserta,
dibandingkan negara-negara lain di dunia yang juga
menerapkan sistem jaminan sosial, pencapaian jumlah
kepesertaan JKN-KIS terbilang sangat pesat, di mana
saat ini telah mencapai sekitar 83,40% total populasi
penduduk Indonesia. Dikatakan Mahlil, angka ini
merupakan pencapaian luar biasa, mengingat Program
JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan baru memasuki
usia 8 tahun. Apalagi Indonesia merupakan negara
dengan penduduk terbesar keempat di dunia dan terdiri
atas ribuan kepulauan dengan kondisi geografis yang
beragam.
“Negara-negara di Eropa rata-rata membutuhkan
waktu puluhan tahun untuk menjamin penduduknya
dalam sistem jaminan sosial. Belgia membutuhkan 118
tahun untuk meng-cover 100% populasi penduduknya,
Austria memerlukan waktu 79 tahun untuk meng-cover
99% penduduknya. Bahkan Jerman, negara tertua yang
menerapkan mekanisme jaminan kesehatan sosial,
memerlukan waktu 127 tahun, itu pun cakupannya
tidak 100% melainkan sekitar 85% total penduduk
setempat. Di Asia, Jepang menghabiskan 36 tahun
untuk mendaftarkan seluruh warganya ke jaminan sosial,
sementara Korea Selatan membutuhkan 12 tahun untuk
meng-cover 92,7% populasi penduduknya,” papar Mahlil.
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Selain itu, cakupan manfaat Program JKN-KIS yang
dikelola BPJS Kesehatan juga sangat komprehensif. Mulai
dari pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif,
hingga rehabilitatif, semuanya bisa dijamin asalkan
status kepesertaannya aktif dan mengikuti prosedur
dan ketentuan yang berlaku. Fasilitas kesehatan tidak
diperkenankan menarik biaya tambahan dari peserta
JKN-KIS selama peserta yang bersangkutan memenuhi
kedua syarat tersebut.
Sementara, cakupan manfaat jaminan kesehatan di
negara lain ada yang memiliki batasan manfaat medis,
ada plafon biaya per tahun atau per peserta, ada cost
sharing dengan pesertanya, atau manfaat yang diterima
pesertanya berbeda-beda sesuai dengan besaran iuran
yang dibayarkannya. Misalnya di Norwegia, biaya
perawatan kesehatan tidak gratis 100%. Penduduknya
tetap harus membayar tiap sesi konsultasi atau terapi
kesehatan, namun ada batasan biaya yang harus
dikeluarkan mereka. Jika lebih dari limit tersebut, maka
pemerintah yang akan menanggung biayanya.
“Hampir sama, peserta jaminan kesehatan di Swedia juga
harus tetap membayar biaya konsultasi dengan dokter.
Anak-anak di bawah 6 tahun digratiskan, kecuali jika
mereka masuk ICU,” terang Mahlil.
Dari sisi pembiayaan, sumber terbesar pembiayaan JKNKIS yang terbesar berasal dari iuran pesertanya. Karena
BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang
nirlaba, sehingga berbeda dengan asuransi komersial,
seluruh iuran dari peserta, pemerintah dan badan usaha
dikelola sepenuhnya untuk kepentingan peserta JKN-KIS,
baik untuk membiayai pelayanan kesehatan di fasilitas
kesehatan (kuratif) hingga biaya promotif dan preventif
(edukasi hidup sehat dan upaya pencegahan penyakit).

FOKUS
“Iuran peserta yang sehat digunakan untuk membayar
biaya pelayanan kesehatan peserta yang sakit, bahkan
untuk penyakit berbiaya mahal atau seumur hidup,
seperti kanker, penyakit jantung, cuci darah, hemofilia,
dan thalassemia. Karena itu, diperlukan kesadaran seluruh
peserta agar bergotong royong menjaga keberlanjutan
program ini, salah satunya dengan rajin membayar iuran
setiap bulan,” kata Mahlil.
Di sisi lain, ada negara yang pembiayaan asuransi
kesehatan nasionalnya diambil dari pajak negara, seperti
Kanada, Costa Rica, dan Inggris. Sementara di Jerman,
penghasilan biaya bulanan penduduk dipotong 7,5%
untuk iuran jaminan kesehatan. Di Perancis, pasien bayar
sendiri biaya perawatan kesehatan, lalu pemerintah akan
mengembalikan dana perawatan tersebut atau istilahnya
reimburse sebesar 70-100%. Di Singapura, warga wajib
menyisihkan 7-9% penghasilan bulanan mereka dalam
bentuk Medisave yang dipakai pemerintah untuk
memberikan subsidi perawatan kesehatan, obat-obatan
dan alat kesehatan.
“Di Korea Selatan, seluruh upaya penagihan iuran jaminan
kesehatan oleh National Health Insurance Service (NHIS)
telah dilakukan secara elektronik. Sistem penagihan
iuran NHIS terkoneksi dengan data-data di Kementerian
Perpajakan, jaringan perbankan hingga agen properti,
sehingga informasi tentang catatan finansial seseorang,
termasuk besaran penghasilan maupun pengeluarannya,
sangat akurat. Jadi kalau misalnya ada peserta
menunggak iuran, sudah diperingati tapi masih tetap
bandel tidak mau bayar, maka negara Korea Selatan
punya otoritas untuk ‘menarik paksa’ aset peserta
tersebut untuk membayar tunggakan iuran jaminan
kesehatannya,” ungkap Mahlil.

Riset dan inovasi
Mahlil mengungkapkan, BPJS Kesehatan juga termasuk
salah satu lembaga yang aktif melakukan riset dan

menciptakan berbagai inovasi. Sejak tahun 2017
sampai dengan saat ini, ada 191 riset dan kajian yang
dilakukan BPJS Kesehatan untuk menyempurnakan
implementasi Program JKN-KIS, mulai dari aspek kualitas,
kesinambungan finansial, perluasan kepesertaan,
engagement, hingga kapabilitas badan.
Belum lama ini BPJS Kesehatan juga meluncurkan Jurnal
JKN, yakni web portal yang menjadi sarana berbagi
pengetahuan terkait program JKN-KIS melalui publikasi
jurnal ilmiah. Laman ini berfungsi untuk mengumpulkan
dan mendokumentasikan karya ilmiah dari berbagai
pihak yang telah dilakukan baik secara nasional maupun
internasional dalam bentuk digital.
“Keterlibatan masyarakat seperti peneliti, akademisi,
mahasiswa maupun Duta BPJS Kesehatan itu sendiri
dapat dielaborasi dalam Jurnal JKN. Secara rutin kami
juga mendorong Duta BPJS Kesehatan serta masyarakat
luas untuk menciptakan inovasi dalam Program JKN-KIS,
baik itu untuk meningkatkan kemudahan layanan bagi
peserta, memperingkas proses bisnis atau administrasi,
mempermudah fasilitas kesehatan melayani peserta JKNKIS, dan lain sebagainya,” ujar Mahlil.
Beberapa inovasi yang dikembangkan BPJS Kesehatan
pada tahun ini antara lain antrean online yang
terintegrasi melalui Mobile JKN agar peserta JKN-KIS tak
perlu menunggu lama saat hendak mengakses layanan
kesehatan di fasilitas kesehatan.
Berikutnya simplifikasi layanan bagi penyandang
thalassemia mayor dan hemofilia yang menjalani terapi
rutin transfusi darah, obat antihemofilia, dan obat
kelasi besi di rumah sakit. Dengan simplifikasi layanan
tersebut, mereka tak perlu lagi mengunjungi FKTP untuk
memperbarui surat rujukannya karena bisa dilakukan
langsung di rumah sakit. Inovasi selanjutnya yakni P-Care
Vaksinasi Mobile untuk mempercepat proses vaksinasi
Covid-19 di lapangan.
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BINCANG

PELAKSANAAN JKN-KIS
MULAI DI LIRIK NEGARA LAIN
Prof. Budi Hidayat (Pakar Asuransi Kesehatan Universitas Indonesia)

D

i usianya yang baru menginjak 8 tahun,
keberadaan Program Jaminan Kesehatan
Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang
diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan telah
menyedot perhatian banyak negara di dunia. Dengan
jumlah peserta yang mencapai 226,30 juta atau 83,40%
dari total jumlah penduduk Indonesia per September
2021, saat ini JKN-KIS telah menjadi program jaminan
kesehatan terbesar di dunia.

sosial di dunia. Dilaksanakan melalui pendekatan
single payer institution, banyak negara yang kini mulai
tertarik mengadopsi sistem yang dijalankan oleh JKNKIS. Bagaimana sebetulnya dunia melihat keberadaan
program JKN-KIS? Berikut pandangan Prof. Budi Hidayat
yang dirangkum dalam rubrik BINCANG.

Dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga
menerapkan sistem jaminan sosial, pertumbuhan
peserta Program JKN-KIS terbilang sangat pesat. Tidak
mengherankan bila kemudian banyak negara yang
menjadikan program ini sebagai pembelajaran dalam
penyelenggaraan program jaminan kesehatan.

Ada sejumlah message yang publik bahkan dunia perlu
tahu. JKN hadir diikuti dengan reformasi tata kelola
pengelolaan program. Jadi kalau dulu di Indonesia
banyak badan penyelenggara jaminan, kemudian kita
masuk ke era dominasi sebuah sistem asuransi kesehatan
sosial yang dikelola oleh satu badan penyelenggara atau
yang disebut single-payer. Kalau kita lihat teoritikal point
of view, dari sistem ini nanti akan melahirkan sebuah
efisiensi secara makro yang tidak bisa diraih kalau
seandainya multi payer exist, meskipun single payer

Pakar Asuransi Kesehatan Universitas Indonesia, Prof.
Budi Hidayat menyampaikan, program JKN-KIS telah
menjadi sebuah laboratorium terbesar asuransi kesehatan
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Seperti apa peran JKN-KIS dalam reformasi sistem
kesehatan di Indonesia?

BINCANG
juga punya kelemahan dalam hal
misalkan mengakomodir berbagai
macam keinginan dari stakeholder.
Tapi dari perspektif efisiensi, inilah
yang menjadi salah satu nilai plus.

Bagaimana
dunia
melihat
keberadaan program JKN?
Saat ini sebenarnya Jaminan
Kesehatan Nasional telah menjadi
sebuah
laboratorium
terbesar
asuransi kesehatan sosial di dunia,
bukan hanya di Indonesia. Jadi
berbagai macam kebijakan yang
punya implikasi pada aksesibilitas
peserta, efisiensi, dan juga sistem
pelayanan
kesehatan
secara
keseluruhan, itu dites di JKN. Jadi
kita bisa tahu saat ini misalkan
mengapa pemerintah Indonesia
mengadopsi skema pembayaran
INA CBG’s, kemudian menerapkan
skema pembayaran kapitasi yang
saat ini di-upgrade lagi menjadi
kapitasi berbasis kinerja.
Semua kebijakan-kebijakan tadi
mempunyai
konsekuensi,
dan
konsekuensi itu sebenarnya dites,
di mana berita tentang keberhasilan
dan juga tidak keberhasilannya
akan menjadi sebuah berita yang
dunia bisa mengadopsi. Misalnya
begitu kita masuk ke ranah singlepayer, Indonesia tercatat menjadi
negara terbesar dari sisi populasi
untuk menjamin pesertanya dalam
program asuransi kesehatan sosial.
Inisiatif ini ditiru, India melirik,
kenapa kita tidak mengikuti pola
Indonesia. China juga melirik, dan
saat ini mereka sedang berpikir
untuk menuju ke arah sana.

Sejak diimplementasikan mulai
2014, bagaimana Anda melihat
kebijakan dan pelaksanaan JKN?
Kebijakan
dan
juga
aspek
pelaksanaan JKN, itu semua maju
pesat. Jadi dari sisi manfaat yang
sifatnya kompehensif dan sama bagi
semua dalam tataran manfaat medis.
Kemudian beberapa elemen yang
terkait dengan strategic-purchasing
atau belanja kesehatan strategis,
itu aspek dimensi kebijakannya
membaik. Yang artinya ini searah
dengan upaya kita menjaga financial
sustainability.
Berikutnya, ada dampak nyata
kehadiran JKN terhadap berbagai
upaya perbaikan di berbagai

aspek. Antara lain akses penduduk
Indonesia
terhadap
pelayanan
kesehatan formal dan status
kesehatan membaik, kemudian
ekuitas dalam akses dan status
kesehatan semakin nyata.
Berikutnya terkait pemenuhan fungsi
financial protection dan pencegahan
miskin akibat sakit. Ini juga salah satu
dimensi ukuran dari Universal Health
Coverage (UHC). Pada waktu kita
menganalisis, kita bisa menemukan
ternyata JKN dapat memberikan
fungsi
perlindungan
keuangan
atas risiko sakit yang muncul
ketika peserta mengakses layanan
kesehatan, sehingga ditemukan
juga JKN berhasil mencegah orang
yang tadinya bisa menjadi miskin
atau tambah miskin, tetapi karena
punya JKN bisa terproteksi untuk
aspek tersebut. Yang terakhir terkait
dengan adanya korelasi positif
antara JKN dengan pertumbuhan
ekonomi.
Namun, ada juga tantangan yang
dihadapi JKN, yang saat ini relatively
resolve. Kita bisa lihat defisit jadi
penyakit kronis JKN sejak lahir
sampai 2019. Kemudian mulai
2020, angkanya sudah mulai positif.
Kenapa terjadi? Yang jelas dari JKN
lahir hingga 2019, nilai besaran
iuran selalu di bawah rekomendasi
dari hasil kajian empiris. Baru pada
akhir 2019, pemerintah menyetujui
besaran iuran yang more and less
hampir sama dengan yang diusulkan
akademisi. Sehingga begitu tahun
2019 akhir diberlakukan nilai premi
tersebut, maka per 2020 terjadi
“surplus”. Ini juga karena di-drive
oleh pandemi Covid-19 di mana
terjadi penurunan utilisasi yang
sangat drastis.
Kondisi ini ada sisi positif dan
negatifnya. Positifnya, kita bisa
men-challenge beberapa hal yang
dulu menjadi permasalahan dan
sekarang resolve. Tetapi kemudian
sebenarnya kita masih menyiratkan
sejumlah kebijakan yang perlu
diambil ke depan.

Tantangan yang dihadapi Program
JKN-KIS terkait kesinambungan
pendanaan?
Di dalam Peraturan Presiden
disebutkan, ke depan pemerintah
perlu melakukan reform terhadap
berbagai kebijakan yang ada di

Pakar Asuransi Kesehatan
Universitas Indonesia

Prof. Budi Hidayat
JKN. Pertanyaannya, bagaimana
profil pendanaan Dana Jaminan
Sosial kalau seandainya reform
ini dilakukan mulai 2022. Di sini
ada agenda kebijakan peninjauan
manfaat sesuai kebutuhan dasar
kesehatan (KDK), aplikasi kelas rawat
inap standar, kemudian koreksi
harga atau tarif pelayanan baik
untuk kapitasi maupun INA-CBG’s,
serta adanya aplikasi urun biaya.
Kalau kita asumsikan tidak ada
kebijakan apa-apa, artinya tetap
mengikuti tarif pelayanan kesehatan
dan
iuran
yang
ditetapkan
pemerintah, angka klaim rasio
sampai 2024 masih aman, berada
di angka kurang dari 90%. Kondisi
pendanaan kesehatannya pun masih
aman. Tetapi kalau kita berlakukan
kebijakan-kebijakan yang baru tadi
mulai 2022, ini bisa mempengaruhi
kondisi pendanaan. Di 2024, akan
terjadi klaim rasio di atas 100%.
Intinya kalau kita ingin menjaga
keberlanjutan
pendanaan,
pendapatan harus lebih tinggi,
paling
tidak
sama
dengan
pengeluaran. Diperlukan setidaknya
empat solusi sistemik yang bisa
diimplementasikan, yaitu dengan
mengontrol
utilisasi
abnormal,
melakukan rasionalisasi tarif layanan,
menetapkan iuran yang ideal,
serta mengoptimalkan tata kelola
kepesertaan.
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angguan jiwa termasuk salah
satu benefit yang dijamin
dalam
program
JKN-KIS.
Layanan penyakit jiwa sudah
didapatkan peserta sejak dari fasilitas
kesehatan tingkat pertama (FKTP), seperti
Puskesmas, klinik pratama, dan dokter
praktik perorangan. Seperti penyakit
lainnya, layanan kasus gangguan jiwa
juga melalui tahapan rujukan.
Di FKTP, layanan jiwa yang dapat diakses
oleh peserta adalah konsultasi rawat jalan,
dan konsultasi peserta program rujuk
balik (PRB) khususnya bagi penderita
gangguan jiwa berat atau skizofrenia.
Untuk kondisi tertentu, peserta juga bisa
berkonsultasi rawat inap tingkat pertama,
dan mendapat obat PRB untuk penderita
skizofrenia. Bila dirujuk ke fasilitas
kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL)
atau rumah sakit, peserta mendapatkan
layanan konsultasi rawat jalan hingga
rawat inap, dan obat kronis jiwa.
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BPJS Kesehatan berupaya memberikan jaminan kesehatan
yang bermutu dan tidak diskriminatif, serta menyediakan
akses layanan kesehatan yang memadai. Pelayanan
kesehatan harus mudah diakses, berkualitas, dan cost
effective. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan
bagi peserta JKN-KIS yang mengalami gangguan jiwa,
BPJS Kesehatan tengah mengembangkan beberapa
inovasi pelayanan berbasis teknologi. Seperti layanan
telekonsultasi dengan dokter FKTP, dan kebijakan literasi
peresepan obat untuk pelayanan obat kronis dan obat
PRB. BPJS Kesehatan juga mengembangkan antrean
online yang terintegrasi dengan aplikasi Mobile JKN
di FKTP maupun FKRTL. Selanjutnya, penyediaan data
informasi ruang rawat inap di rumah sakit melalui aplikasi
Mobile JKN.
Dengan pengembangan inovasi ini diharapkan
mendapat dukungan dan peran aktif seluruh pemangku
kepentingan terkait dalam menjaga mutu layanan
kepada peserta khususnya penderita penyakit jiwa.
Dengan inovasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan
pelayanan kepada peserta dengan mengedepankan
digitalisasi dan integrasi sistem informasi. Selain itu,
ada perbaikan sistem rujukan dan rujuk balik termasuk
penyediaan obat kronis dan obat PRB kasus jiwa.

keluarga dan orang-orang sekitar. FKTP juga dapat
bekerja sama dengan pemerintah daerah atau
komunitas kesehatan jiwa untuk mengadakan kegiatan
dalam rangka pemberdayaan individu yang mengalami
gangguan jiwa melalui sebuah proses recovery dengan
dukungan dari lingkungan, masyarakat, pemerintah, dan
tenaga kesehatan agar penderita skizofrenia tersebut
bisa kembali berfungsi di masyarakat.
Sampai dengan Agustus 2021 terdapat 1,03 juta kasus
gangguan jiwa yang mendapat pelayanan di FKTP. BPJS
Kesehatan mencatat, tiga dari lima kasus gangguan jiwa
di FKTP dirujuk ke FKRTL atau rumah sakit. Di FKRTL, total
biaya pelayanan rawat inap gangguan jiwa sejak 2019
hingga Agustus 2021 mencapai Rp 1,3 triliun dengan
188,749 kasus. Sedangkan rawat jalan sebanyak 892.420
kasus dengan total biaya Rp264,1 milyar. Sebanyak
21.330 peserta JKN-KIS yang mengidap skizofrenia
terdaftar sebagai peserta PRB. Terkait hal tersebut, FKTP
sebagai gate keeper diharapkan bisa meningkatkan
kompetensinya dalam menangani penyakit kejiwaan
sehingga angka rujukan bisa diminimalisir.

Kesehatan jiwa dan fisik saling berkaitan satu sama
lain. Oleh karenanya, FKTP dapat bekerja sama dengan
pemerintah daerah, komunitas, dan stakeholder terkait
lainnya untuk gencar mengedukasi masyarakat akan
pentingnya menjaga kesehatan jiwa, serta menanamkan
kesadaran untuk memberikan perhatian lebih kepada
penderita gangguan jiwa terutama kasus skizofrenia.
Di sisi lain, FKTP juga perlu mengedukasi masyarakat
bahwa penderita gangguan jiwa butuh dukungan
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BPJS Kesehatan Komitmen

Berikan Pelayanan Prioritas untuk Peserta Lansia

P

eserta Program Jaminan Kesehatan NasionalKartu Indonesia Sehat terdiri dari beragam
usia mulai dari bayi hingga lansia, dan juga
kondisi kesehatan fisik yang berbeda-beda pula.
Meskipun saat ini BPJS Kesehatan telah memberikan
banyak kemudahan dalam mengakses layanannya
baik yang terkait administrasi kepesertaan, permintaan
informasi, penyampaian pengaduan/saran
maupun
kemudahan dalam mengakses pelayanan kesehatan
dengan membuat sistem secara daring, tidak sedikit juga
peserta JKN-KIS yang masih mengakses layanan BPJS
Kesehatan secara tatap muka di kantor BPJS Kesehatan
ataupun mendaftarkan diri pada saat berobat di fasilitas
kesehatan secara manual.
Beragamnya segmentasi usia dan latar belakang peserta
JKN membuat BPJS Kesehatan memiliki komitmen
untuk menghadirkan layanan berkualitas bagi semua
kategori peserta yang disesuaikan dengan kemampuan/
pemahaman/kenyamanan masing-masing peserta dalam
mengakses layanan.
Apabila generasi milenial ataupun generasi Z sudah
terbiasa dengan segala hal serba digital, layanan BPJS
Kesehatan non tatap muka seperti aplikasi Mobile JKN,
chat assistant JKN (CHIKA), Voice Interactive JKN VIKA,
Media Sosial resmi BPJS Kesehatan ataupun layanan
melalui pesan WhatsApp (Pandawa) bisa jadi pilihan.
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Namun bagi peserta generasi X atau bahkan generasi
baby boomer yang saat ini sudah menginjak kategori
lanjut usia (lansia) yang sebagian mungkin masih memiliki
keterbatasan dalam penguasaan teknologi digital, maka
pelayanan tatap muka masih menjadi pilihan layanan
yang paling sering diakses.
Untuk memberikan pelayanan optimal pada layanan tatap
muka, BPJS Kesehatan memberikan kemudahan pada
peserta yang membutuhkan pelayanan dengan segera
khusus bagi peserta lansia, penyandang disabilitas, ibu
hamil, dan ibu dengan bayi atau balita.
Peserta dengan kategori tersebut di atas akan
mendapatkan pelayanan prioritas dari frontliner
BPJS Kesehatan di tiap Kantor Cabang, yaitu dengan
membantu mengarahkan urusan administrasi yang
harus dilakukan hingga tidak perlu mengantre untuk
mendapatkan pelayanan.
Alur pelayanan dimulai dari peserta datang dengan
membawa persyaratan yang diperlukan. Kemudian
petugas akan menentukan apakah peserta termasuk
kedalam peserta prioritas atau bukan. Petugas akan
melihat kondisi peserta dari sisi usia, kondisi dan
keterbatasan peserta. Dengan dasar itulah frontliner BPJS
Kesehatan berinisiatif untuk membedakan fungsi loket
menjadi khusus layanan prioritas.

PELANGGAN
Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan
kategori berusia lanjut, ibu hamil, ibu dengan bayi atau
balita, dan penyandang disabilitas akan diberikan jalur
antrean sendiri yang disebut Pelayanan Prioritas. Dengan
jalur Pelayanan Prioritas ini peserta yang termasuk
dalam kelompok prioritas akan diberikan loket tersendiri
sehingga antreannya lebih cepat dibandingkan dengan
jalur antrean umum. Latar belakang dibentuknya antrean
ini adalah melihat kondisi peserta yang berkunjung ke
kantor cabang.
Jika peserta yang datang bukan termasuk kategori
prioritas, peserta diarahkan untuk melanjutkan ke petugas
untuk dilakukan pemeriksaan berkas dan melakukan
edukasi sebelum diarahkan untuk mendapat nomer
antrean sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan oleh
peserta.
Sama hal dengan layanan peserta reguler, Pelayanan
Prioritas di Kantor Cabang BPJS Kesehatan dapat
memberikan pelayanan administrasi seperti pendaftaran
peserta, penambahan peserta baru dari anggota
keluarga, perubahan kelas rawat, perubahan Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), pengecekan status
kepesertaan, pengecekan besaran iuran, dan layanan
administrasi lainnya.
Selain untuk mengurus administrasi kepesertaan
Program JKN-KIS, loket untuk Pelayanan Prioritas juga
bisa melayani Pemberian Informasi dan Penanganan
Pengaduan (PIPP) apabila peserta mengalami kendala
dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas
kesehatan. Selain memberikan pelayanan prioritas
bagi peserta JKN-KIS di tiap Kantor Cabang, BPJS
Kesehatan pun turut mendorong kepada mitra fasilitas
kesehatan untuk meberikan pelayanan yang berkualitas,
termasuk memberikan prioritas lebih bagi pasien yang
membutuhkan perhatian khusus.
Salah satu mitra fasilitas kesehatan yang bekerja sama
dengan BPJS Kesehatan dan memberikan pelayanan
khusus bagi pasien prioritas adalah RSUD Prof Dr
Margono Soekarjo di Purwokerto Jawa Tengah. Hal
itu tercermin dari berbagai inovasi dan fasilitas khusus
yang diberikan oleh RSUD Margono Soekarjo mulai dari
penerapan sistem pendaftaran pasien secara daring,
transparansi secara digital, bahkan telemedicine.
Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Prof. Dr.
Margono Soekarjo Yunita Dyah Suminar mengungkapkan
pihaknya terus memberikan pelayanan berkualitas pada
peserta dengan mengutamakan mutu pelayanan dan
memetakan kebutuhan masyarakat yang berobat ke
rumah sakit tersebut.
Yunita mengatakan RSUD Margono Soekarjo melakukan
sejumlah inovasi berbasis digital dalam pelayanan
kesehatan seperti registrasi atau pendaftaran pelayanan
daring, sistem bernama Tele Apik untuk melihat antrean
pendaftaran dan polikliknik, layanan telemedicine
bernama SayDoc untuk memudahkan komunikasi pasien
dengan dokter, serta mengembangkan digitalisasi
keterbukaan informasi publik mengenai statistik
kunjungan pasien, informasi ketersediaan tempat tidur,

jadwal tindakan operasi, serta besaran tarif pelayanan
kesehatan yang dipublikasikan di laman resmi RS
maupun melalui layar besar di lobi rumah sakit.
Dengan adanya Tele Apik pasien dapat memperkirakan
waktu kedatangan mendekati jam layanan sehingga tidak
perlu menunggu terlalu lama di rumah sakit, sedangkan
dengan SayDoc pasien dapat konsultasi dengan dokter
via chat atau video call dan untuk obat diantar ke rumah
tanpa tambahan biaya.
Untuk pelayanan prioritas bagi lansia dan bayi, RSUD
Margono Soekarjo membuat jalur fast track layaknya
Pelayanan Prioritas di Kantor Cabang BPJS Kesehatan.
Jalur fast track tersebut diprioritaskan untuk pasien lansia
dan bayi.
“Sejak tahun 2017 kami sudah punya sistem registrasi
online, sekarang penggunanya sudah mencapai 97
persen dari total pasien yang berkunjung. Petugas rumah
sakit juga turun langsung mengedukasi masyarakat
untuk menggunakan registrasi online. Di entry point,
kita tempatkan orang-orang yang komunikasinya bagus
karena melayani orang sakit itu sangat berbeda, mereka
ingin selalu diutamakan. Kita juga punya jalur fast track
untuk pasien lansia dan bayi. Di internal, kita tanamkan
mindset yang sama, jika pelayanan baik, otomatis
administrasi juga ikut baik, pasien puas, klaim lancar,
pemasukan lancar, sehingga kita bisa meningkatkan
fasilitas dan sarana prasarana rumah sakit,” kata Yunita.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan tahun 2020, jumlah
peserta JKN-KIS yang berusia di atas 60 tahun mencapai
27 juta jiwa. Pada usia tersebut, risiko akan terjadinya
penyakit kronik degeneratif sangat tinggi. Penyakit kronik
degeneratif terbanyak pada lansia adalah hipertensi,
artritis, stroke, PPOK, diabetes melitus, kanker, penyakit
jantung koroner, batu ginjal, gagal ginjal dan gagal
jantung. Semakin meningkat usia maka kecenderung
prevalensi penyakitnya semakin meningkat.
Namun Pemerintah Indonesia melalui BPJS Kesehatan
sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan
Program JKN-KIS memastikan kebutuhan dasar
kesehatan khususnya bagi peserta lansia akan selalu
terpenuhi dengan mutu dan kualitas pelayanan yang
baik.
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TESTIMONI

K

Layanan Kesehatan Jiwa
Juga Ditanggung JKN-KIS

esehatan fisik seseorang tidak lepas dari
kesehatan kondisi kejiwaannya. Tidak sedikit salah
satu faktor risiko penyakit secara fisik datang
dari kondisi kesehatan jiwa yang tidak baik.
Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia
Sehat (JKN-KIS) mencakup pelayanan kesehatan yang
dibutuhkan masyarakat termasuk perawatan kesehatan
jiwa. Program JKN-KIS untuk perawatan kesehatan
mental sudah diberlakukan di seluruh Indonesia dengan
memberikan jaminan kesehatan konsultasi, obat, dan
juga menjamin layanan rehabilitasi sesuai prosedur yang
ditentukan.
Pelayanan kesehatan tetap sesuai prosedur pelayanan
kesehatan berjenjang, peserta yang ingin berobat
mendatangi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) yakni Puskesmas atau klinik setempat. Pasien
yang mengalami gangguan mental akan diperiksa dan
diberikan penilaian oleh psikolog atau dokter di FKTP,
namun apabila pasien tidak bisa ditangani di FKTP dan
memerlukan perawatan lebih lanjut, maka akan dirujuk
ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)
untuk mendapatkan penanganan dari dokter spesialis
kesehatan jiwa.
Program JKN-KIS menjamin penderita kesehatan
mental mendapatkan pelayanan medis sebaik-baiknya.
Konsultasi kesehatan mental seperti depresi selama
ini sudah berjalan, peserta Program JKN-KIS dapat
mendapatkan layanan konsultasi secara gratis di
puskesmas maupun klinik.

16

INFO BPJS KESEHATAN//EDISI 105

Berdasarkan data BPJS Kesehatan hingga Agustus 2021,
terdapat 1,03 juta kasus gangguan jiwa di Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Selain itu, tiga dari
lima kasus gangguan jiwa di FKTP dirujuk ke rumah sakit.
Untuk pengobatan rawat jalan tercatat ada 892.420 kasus
layanan kesehatan jiwa, dan untuk rawat inap terdapat
188,749 kasus.
Salah satu peserta Program JKN-KIS segmen Pekerja
Penerima Upah (PPU) dari Cibinong Jawa Barat Ayu
Novi menceritakan pengalamannya mendapatkan
layanan kesehatan jiwa menggunakan Program Jaminan
Kesehatan Nasional.
Ayu dan keluarga sebenarnya sudah terdaftar menjadi
peserta Program JKN-KIS sejak tahun 2016 dan belum
pernah menggunakannya untuk keperluan berobat.
Kepesertaan JKN-KIS miliknya digunakan pada
pertengahan tahun 2019 untuk berobat kesehatan
mental. "Saya harus dilarikan ke rumah sakit karena
kecemasan yang berlebih dan terus meracau. Setelah itu
saya mendapatkan layanan kesehatan rawat inap di salah
satu rumah sakit selama kurang lebih seminggu," kata
Ayu.
Ayu mengaku hingga hari ini masih mengonsumsi obat
terkait kejiwaan dan melakukan konseling bersama
dokter spesialis kesehatan jiwa. "Alhamdulillah selama
pengobatan tersebut tidak ada biaya yang ditagihkan
pada pasien,” ujar Ayu.

TESTIMONI
Ayu memastikan pelayanan rawat inap dan perawatan
kesehatan mental yang ia jalani sudah berjalan dua tahun
tidak terdapat biaya yang ia keluarkan secara pribadi dan
seluruhnya dijamin oleh JKN.
“Bagi saya kesehatan mental tidak kalah pentingnya
dengan kesehatan fisik, bisa saja kesehatan fisik
terganggu karena bersumber dari pikiran, rasa cemas
dan lain sebagainya. Itu yang saya rasakan sesak napas
karena panik dan beban pikiran. Konseling rutin dengan
psikiater dan rutin konsumsi obat membuat kejiwaan
saya lebih stabil sehingga dapat menjalankan aktivitas
dengan normal. Jaman sekarang membahas kesehatan
mental bukanlah hal yang tabu, pemerintah juga
mendukung kesehatan mental masyarakat Indonesia
dengan menjamin hal tersebut,” tambah Ayu.
Selain Ayu, ada pula Lina Komariah yang mengaku
sangat terbantu dengan adanya Program JKN-KIS untuk
membiayai perawatan kesehatan jiwanya. Lina yang
merupakan warga Kelurahan Babakan Sari Kecamatan
Kiaracondong Kota Bandung ini mengaku rutin
memanfaatkan kartu JKN-KIS untuk perawatan penyakit
skizofrenia yang diidapnya.
Lina menceritakan kisahnya yang telah menderita
skizofrenia sejak lama. Gangguan yang kerap ia alami
adalah pada malam hari di mana Lina tidak bisa tidur
karena sering mendengar bisikan seseorang sehingga
kerap membuatnya cemas.
Orang dengan skizofrenia biasanya mengalami gejala
halusinasi. Hal tersebut merupakan gejala psikosis yang
menyebabkan penderitanya kesulitan membedakan
kenyataan dengan pikirannya sendiri. Selain halusinasi,
orang dengan skizofrenia juga dapat mengalami
perubahan perilaku jika tidak segera dilakukan perawatan
dan pengobatan.
“Kejadian pertama kali itu sudah lama, sejak sebelum
menikah. Dulu pernah berobat dan sempat sembuh.
Namun, karena obatnya tidak dilanjut lagi, penyakitnya
kambuh lagi. Kalau sudah kambuh, saya merasa
ada bisikan dan mulai berhalusinasi," kata Lina yang
merupakan salah satu peserta JKN-KIS segmen peserta
mandiri.
Pengobatan kesehatan mental yang dilakukannya sejak
sebelum menikah itu dibiayai secara mandiri, namun
saat ini sejak adanya Program JKN-KIS, semua biaya
pengobatan Lina telah dijamin.
“Sekarang kondisi saya alhamdulillah sudah stabil. Akses
untuk obat juga lebih mudah, saya cukup datang ke
Puskesmas. Jadi obat saya tercukupi dan rutin diminum
setiap malam. Saya tidak ingin kambuh lagi," kata Lina.
Lina bersyukur Program JKN-KIS sudah menanggung
perawatan dan pengobatan sehingga dirinya bisa
menjalani aktivitasnya secara normal dengan bekerja
di usaha konveksi. Selain memanfaatkan kepesertaan
JKN-KIS untuk pengobatan kesehatan jiwa, Lina juga
memanfaatkan asuransi kesehatan sosial tesrebut untuk
layanan kesehatan lainnya.

Peserta JKN-KIS

Ayu Novi

Lina menceritakan bahwa pada tahun 2016 sempat
mendapat musibah terkena ledakan gas di rumahnya
yang menyebabkan luka bakar pada dirinya dan
suaminya. Kondisi tersebut sangat tidak disangka, bahkan
suami Lina harus dirawat di rumah sakit selama beberapa
hari karena luka bakar di sekujur badan. Sedangkan Lina
sendiri mengalami luka bakar pada kakinya.
Namun, Lina dan sekeluarga yang sudah terdaftar sebagai
peseta JKN-KIS mendapatkan pembiayaan secara penuh
selama menjalani perawatan akibat kecelakaan ledakan
gas tersebut.
“Suami saya dirawat selama seminggu di rumah sakit.
Saya juga terbakar di bagian kaki walau tidak separah
kondisi suami saya. Kami menerima ini sebagai musibah.
Waktu itu, perawatan kami juga dijamin BPJS Kesehatan.
Bersyukur saat ini masih sehat dan sakit saya tidak
kambuh lagi,” kata Lina.
BPJS Kesehatan berkomitmen untuk terus meningkatkan
mutu dan kualitas pelayanan kesehatannya di semua
bidang, termasuk pelayanan kesehatan jiwa.
Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi
peserta JKN-KIS yang mengalami gangguan jiwa, BPJS
Kesehatan mengembangkan sejumlah inovasi, seperti
layanan telekonsultasi dengan dokter di FKTP, kebijakan
peresepan obat untuk pelayanan obat kronis dan
obat Program Rujuk Balik (PRB), antrean online yang
terintegrasi dengan Mobile JKN, serta penyediaan data
informasi ruang rawat inap di rumah sakit melalui Mobile
JKN.
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INSPIRASI

Jurnal JKN Sebagai Media Pembelajaran dan
Pengembangan Program Jaminan Kesehatan Nasional

J

urnal JKN telah resmi diluncurkan pada 13
September 2021, bertepatan dengan peluncuran
layanan Care Center 165 dan simplifikasi layanan
thalassemia dan hemophilia. Salah satu tujuan
penerbitan Jurnal JKN adalah sebagai wadah para
pecinta riset yang ingin berbagi hasil penelitian tentang
program Jaminan Kesehatan Nasional.
Pada era digital saat ini, data riset memiliki peranan
penting dalam perkembangan sebuah organisasi.
Keputusan-keputusan penting sering kali diambil
berdasarkan hasil riset maupun data kajian. Hal ini
yang mendorong pentingnya publikasi hasil riset dalam
sebuah wadah khusus salah satunya adalah jurnal JKN.
Hasil karya ilmiah yang dikumpulkan pada web portal
Jurnal JKN diharapkan dapat menjadi referensi yang
akurat dan terpercaya untuk pengembangan program
JKN pada masa mendatang. BPJS Kesehatan mengundang
berbagai pihak, baik akademisi, peneliti, dokter, rumah
sakit, atau masyarakat untuk melakukan penelitian dan
mendaftarkan karya ilmiahnya pada Jurnal JKN.
Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan dr. Andi
Afdal mengatakan, dirinya memahami bahwa BPJS
Kesehatan maupun pihak lain telah melakukan banyak
penelitian, kajian, serta pengolahan data dan informasi
yang berkaitan dengan Program JKN. Menurutnya,
hasil penelitian tersebut akan berkontribusi besar pada
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Jika
dapat ditulis ke dalam jurnal ilmiah dan diakses oleh
publik.
“Ide dan gagasan yang dijalankan secara sistematis
dalam sebuah penelitian, akan baik jika dituangkan dalam
bentuk artikel ilmiah yang dapat diakses oleh semua
pihak yang membutuhkan, termasuk para pemangku
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kebijakan. Sehingga, diharapkan dapat menjadi saran
dan masukan konstruktif bagi implementasi program
JKN yang lebih baik ke depan," kata Andi Afdal.
Jurnal JKN rencananya akan diterbitkan
setahun, yakni pada periode bulan Juli
setiap tahunnya. Dalam setiap edisi,
diterbitkan lima artikel ilmiah terbaru
Indonesia maupun bahasa Inggris.

dua kali dalam
dan Desember
minimal akan
dalam bahasa

Di Jurnal JKN terdapat lima ruang lingkup karya ilmiah
untuk dijadikan tema penelitian. Tema tersebut antara
lain mengenai penjaminan pelayanan kesehatan yaitu
strategic purchasing, manajemen perluasan kepesertaan
atau risk pooling, revenue collection atau manajemen
pengumpulan iuran, penguatan keterlibatan pemangku
kepentingan atau stakeholder engagement, dan
pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur
yaitu
mengenai
institutional
capability
terkait
penyelenggaraan JKN.
Jurnal JKN dikelola dengan menggunakan mekanisme
peer-review, di mana setiap artikel yang dikirim akan
dinilai secara anonim oleh tim ahli yang ditunjuk oleh
kepala editor. Artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini
dapat berupa artikel penelitian, atau artikel ulasan ilmiah
yang merupakan hasil kajian. Bagi masyarakat yang ingin
berkontribusi dengan mendaftarkan karya ilmiahnya
dalam Jurnal JKN dapat melakukan registrasi di laman
https://jurnal-jkn.bpjs-kesehatan.go.id/index.php/jjkn.
Salah seorang pengelola dari web portal Relawan
Jurnal Indonesia Amipriyadi Gerha Permana berharap
ke depannya Jurnal JKN terjaga dalam kualitas karya
ilmiah, terus berkelanjutan, konsisten, substansi yang
komprehensif, dan dapat diakreditasi secara nasional
bahkan hingga memiliki reputasi di tingkat internasional.

PERSEPSI

Mengapa Iuran JKN
Dievaluasi Tiap Dua Tahun ?

S

alah satu kewajiban menjadi peserta program
JKN-KIS adalah membayar iuran rutin setiap
bulan. Ada peserta yang membayar iuran sendiri,
dan adapula yang dibayarkan oleh pemerintah
maupun badan usaha. Besaran iuran tersebut ditetapkan
oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres).
Dari Perpres 111 tahun 2013 hingga Perpres 64 tahun
2020 sudah mengatur bahwa besaran iuran JKN-KIS
dievaluasi tiap dua tahun.
Pada pasal 38 Perpres 64 tahun 2020 disebutkan bahwa
besaran iuran ditinjau paling lama dua tahun sekali,
dengan menggunakan standar praktik aktuaria jaminan
sosial yang lazim dan berlaku umum dan sekurangkurangnya memperhatikan inflasi, biaya kebutuhan
jaminan kesehatan, dan kemampuan membayar iuran.
Besaran iuran yang dievaluasi secara berkala bertujuan
untuk memastikan keberlanjutan program JKN-KIS.
Iuran dievaluasi dengan melihat kondisi inflasi di bidang
kesehatan, misalnya obat, alat kesehatan, teknologi
layanan kesehatan, sumber daya manusia, dan lain
sebagainya Laju inflasi di bidang kesehatan beberapa
tahun terakhir cenderung lebih tinggi dari kenaikan biaya
pada umumnya.
Kenaikkan biaya kesehatan perlu diukur karena harus
diikuti dengan kemampuan membayar dari BPJS
Kesehatan kepada fasilitas kesehatan yang memberikan
pelayanan kepada peserta. Besaran iuran juga perlu
ditinjau untuk melihat biaya kebutuhan jaminan
kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
Penyesuaian iuran juga melihat kemampuan membayar
dari peserta itu sendiri ataupun kemampuan negara
yang membayarkan iuran untuk penduduk tidak
mampu. Struktur iuran JKN-KIS sendiri sudah mengalami
penyesuaian sebanyak tiga kali, pada tahun 2016, 2019,
dan 2020. Segmen yang sering mengalami penyesuaian
iuran adalah peserta penerima bantuan iuran (PBI) atau
penduduk kurang mampu yang iurannya dibayarkan
negara, dan peserta mandiri atau peserta bukan
penerima upah (PBPU) serta bukan pekerja.
Bila mengacu pada ketentuan, besaran iuran mestinya
kembali dievaluasi tahun 2022. Evaluasi iuran tiap dua
tahun sekali tidak harus selalu ada kenaikan iuran. Bisa
saja besaran iuran turun. Sejauh ini selalu ada kenaikkan
iuran karena beberapa faktor yang sudah disebutkan di
atas.
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SEHAT &
Gaya Hidup

Liburan

Aman dan Sehat
Selama Pandemi

L

iburan sebetulnya merupakan kebutuhan tersier
atau bukan kebutuhan pokok, seperti sandang,
pangan, dan papan. Tetapi liburan juga sangat
penting untuk kesehatan dan kebutuhan jiwa
manusia. Hampir semua orang menghabiskan waktu
untuk melakukan rutinitas yang sifatnya monoton dan
kadang mengabaikan hal-hal menyenangkan di tempat
yang berbeda dari biasanya seperti berlibur. Apalagi
selama pandemi Covid-19 banyak orang yang tinggal
atau bekerja dari rumah, dan itu mungkin sangat
membosankan. Tapi apakah liburan dibolehkan di masa
pandemi ? Apakah aman dan sehat ?
Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas
Covid-19, Dewi Nur Aisyah mengatakan bahwa
masyarakat yang mungkin sudah bosan di rumah karena
adanya pembatasan sosial berskala besar, boleh saja
berlibur ke tempat wisata. Tapi yang penting pastikan
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risiko penularan Covid-19 dikecilkan seminal mungkin.
Memutuskan untuk pergi berlibur di luar rumah atau
tempat wisata juga harus disesuaikan dengan kondisi
penyebaran Covid-19 di masing-masing daerah.
Hal pertama yang harus diperhatikan ketika pergi berlibur
ke luar rumah adalah hindari kerumunan. Misalnya ingin
pergi ke suatu tempat wisata, dan ternyata di sana ramai,
maka sebaiknya pulang daripada harus membahayakan
diri atau keluarga. Meski liburan itu dibutuhkan, tapi
kalau risiko membahayakan kesehatan keluarga terutama
orang tua yang memiliki komorbid, maka pilihan terbaik
adalah tinggalkan tempat wisata tersebut atau memilih
tempat lain.
Faktanya bahwa ketika aktivitas banyak terjadi saat
liburan orang banyak berkumpul dan tidak patuh
protokol kesehatan, maka jumlah kasus positif pasti

SEHAT & GAYA HIDUP

dilaporkan bertambah. Di setiap tempat wisata/rekreasi
ada potensi risiko, karena belum tentu semua orang
yang datang di sana dalam kondisi sehat.
Kemudian, sebisa mungkin tidak menyentuh benda/
barang di tempat umum. Kalau pun terpaksa, harus
segera disterilkan dengan handsanitizer atau cuci pakai
sabun dengan air mengalir. Karena itulah handsanitizer
harus selalu dibawa ke mana pun, dan digunakan
setiap kali menyentuh benda-benda tersebut. Jangan
menyentuh hidung, mulut, mata, dan telinga sebelum
disterilkan.
“Bisa jadi kita pegang sesuatu, apalagi kalau belanja tidak
mungkin tidak pegang-pegang. Kuncinya adalah kita
harus mensterilkan tangan, dan jangan menyentuh wajah
dan telinga dengan tangan yang belum dibersihkan,”
ujar Dewi Nur Aisyah, dikutip dari Youtube.
Untuk tempat wisatanya sendiri dianjurkan yang alam
terbuka. Karena kadang sirkulasi udara di ruang tertutup
berisiko penularan Covid-19. Di alam terbuka lebih
memudahkan wisatawan untuk menjaga jarak. Sebelum

ke alam terbuka tersebut, sebaiknya dipastikan tidak ada
kerumunan di sana.
Hal lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan
wisatawan adalah tidak makan di restoran, tidak makan
di dalam kendaraan umum, dan sebaiknya bawa
peralatan makan sendiri. Dalam sebuah konferensi pers
secara virtual baru-baru ini, Dr. R. A. Adaninggar, Sp.PD,
mengatakan bahwa wisatawan tidak disarankan untuk
kulineran di restoran tertutup karena riskan.
Menurut dokter yang akrab disapai Ning ini, berkumpul
dan makan di ruang tertutup berisiko tertular. Ada
baiknya wisatawan juga membawa alat makan dan
ibadah pribadi agar lebih aman dan tidak bercampur
dengan orang lain. Juga tidak boleh makan dan minum
di kendaraan publik jika bepergian menggunakan
transportasi publik.
Wisatawan harus berupaya maksimal untuk menjaga diri
sendiri agar liburan di tengah pandemi Covid-19 tetap
aman dan sehat.
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KONSULTASI

IG: @yanthXXXX
Saya baru membuka
usaha, ada beberapa
karyawan saya yang
belum menjadi
peserta JKN-KIS dan
rencananya akan
segera saya daftarkan,
termasuk keluarganya.
Selain itu, kewajiban
apa lagi yang harus
saya penuhi?

JAWAB

Terima kasih telah mendaftarkan dan membayarkan
iuran karyawan Anda dan keluarganya sebagai peserta
JKN-KIS. Selain itu, beberapa kewajiban yang harus
dipenuhi Pemberi Kerja adalah sebagai berikut:

perusahaan, jenis badan usaha, jumlah pekerja, data
pekerja dan keluarganya serta perubahan besarnya
upah setiap pekerja, selambatnya 7 hari setelah terjadi
perubahan.

1) Memberikan data mengenai diri, pekerja dan anggota
keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS
Kesehatan meliputi:
a) Data pekerja berikut anggota keluarganya yang
didaftarkan sesuai dengan data pekerja yang dipekerjakan
dengan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan
(NIK) KTP Elektronik
b) Data upah yaitu gaji pokok dan tunjangan Tetap yang
dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima pekerja.

3) Membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi
tanggung jawabnya kepada BPJS Kesehatan secara rutin
setiap bulan sebelum tanggal 10.

2) Melaporkan perubahan data badan usaha atau badan
hukum, meliputi: alamat perusahaan, kepengurusan

IG: @hndynXXXX
Bagaimana cara
mengecek obat apa
saja yang ditanggung
BPJS Kesehatan?

JAWAB

Anda bisa mengunduh aplikasi Mobile JKN, melakukan
registrasi, kemudian Anda bisa mengklik Menu Obat
Ditanggung. Menu tersebut akan menampilkan jenis
obat yang ditanggung untuk peserta JKN-KIS, yang
meliputi nama, kandungan dan restriksi obat.
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4) Bertanggung jawab atas Pekerja yang membutuhkan
pelayanan kesehatan sesuai dengan manfaat yang
diberikan oleh BPJS Kesehatan, dalam hal Pemberi
kerja belum mendaftarkan dan membayar Iuran bagi
Pekerjanya kepada BPJS Kesehatan.

