
INFO HC 

Belakangan banyak kita lihat di media informasi tentang putusnya 
kerja sama antara BPJS dengan beberapa rumah sakit di berbagai 

daerah. Beberapa sumber mengatakan masalah ini timbul 
dikarenakan ada konflik akreditasi dan kredensialing rumah sakit. 

Lantas bagaimana dengan pelayanan BPJS yang selama ini dapat kita 
gunakan? Apakah ada perubahan? Yuk kita lihat Q&A dibawah ini. 

Saat ini masih banyak Rumah Sakit yang masih bekerjasama 
dengan BPJS Kesehatan dan mesti diingat bahwa RS adalah 
pelayanan lanjutan dari Faskes Tingkat 1, jadi Faskes Tingkat 1 
yang akan merekomendasikan RS yang masih bekerjasama 
dengan dengan BPJS Kesehatan.

APABILA RUMAH SAKIT SUDAH TIDAK BEKERJASAMA 
LAGI DENGAN BPJS KESEHATAN, BAGAIMANA 

SOLUSINYA ?
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SIAPA SAJA ANGGOTA KELUARGA YANG DITANGGUNG 
OLEH PESERTA PPU?

Jumlah anggota keluarga yang ditanggung dalam Jaminan 
Kesehatan maksimal 4 (empat) orang anggota keluarga meliputi:  
a. Istri  atau suami yang sah dari peserta 
b. Anak kandung, anak tiri  dan/atau anak angkat yang sah dari 
peserta maksimal 3 (t iga) orang, dengan kriteria sebagai berikut: 
     •  Tidak atau belum pernah menikah atau tidak memiliki    
         penghasilan sendiri  
     •  Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 
         25 (dua puluh l ima) tahun yang masih melanjutkan 
         pendidikan formal 
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BAGAIMANA APABILA SAKIT DAN BEROBAT KEMANA ?
Apabila Sakit,  peserta dapat membawa Kartu BPJS Kesehatan 
dan mendatangi Fasil itas Kesehatan Tingkat I  sesuai dengan 
Nama Fasil itas Kesehatan Tingkat I  yang tertera pada Kartu BPJS 
Kesehatan.

DIMANAKAH KITA MENGETAHUI FASILITAS KESEHATAN 
YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN ?

Peserta dapat mengetahui informasi Fasil itas Kesehatan yang 
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan bisa melalui Aplikasi JKN 
Mobile  atau dapat juga melalui website https://faskes.bpjs- 
kesehatan.go.id/aplicares .

SIAPA YANG DIMAKSUD DENGAN PPU?
Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada
pemberi kerja dengan menerima gaji  atau upah dan memiliki
hubungan industrial.

SIAPA SAJA YANG TERMASUK PPU?
a. Pegawai negeri sipil  (PNS)  
b. Anggota TNI  
c.  Anggota POLRI  
d. Pejabat Negara  
e. Pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPnPN)  
f.  Pegawai swasta, dan  
g. Pekerja lain yang memenuhi kriteria pekerja penerima upah 

https://faskes.bpjs-kesehatan.go.id/aplicares
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Manfaat pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat 
komprehensif (promotif,  preventif,  kuratif dan rehabil itatif  
termasuk pelayanan obat dan bahan medis pakai) sesuai 
dengan kebutuhan medis yang diperlukan. Manfaat jaminan 
kesehatan sebagaimana dimaksud terdiri  atas manfaat medis 
dan non medis. Manfaat medis tidak terikat dengan besaran 
iuran yang dibayarkan sedangkan Manfaat non medis meliputi 
manfaat akomodasi dan ambulans.
Kesehatan yang bersifat komprehensif (menyeluruh) terdiri  
dari:

APA SAJA MANFAAT YANG DIPEROLEH PESERTA 
JAMINAN KESEHATAN?
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Dapat digantikan oleh anak ke empat dan seterusnya dengan 
ketentuan masuk ke dalam daftar tanggungan pekerja.

JIKA PESERTA PPU AWALNYA MENANGGUNG TIGA ORANG 
ANAK, KEMUDIAN ANAK PERTAMA TELAH BERUSIA 21 

TAHUN/ DIATAS 25 TAHUN TELAH MENYELESAIKAN 
PENDIDIKAN FORMAL /BEKERJA/ MENIKAH, APAKAH STATUS 
KEPESERTAANNYA DAPAT DIGANTIKAN OLEH ANAK KEEMPAT 

DAN SETERUSNYA?

Peserta dapat mendaftarkan dan melaporkan kepada perusahaan 
/ kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat pada saat setelah lahir,  
dengan melengkapi dokumen FC KK ,  FC Kartu BPJS Kesehatan ,  FC 
Surat Keterangan Lahir dan FC Identitas (KTP) Suam istri .  Apabila 
Kartu Keluarga belum dimiliki  oleh pasangan tersebut maka dapat 
melampirkan dokumen tambahan FC Surat Nikah dan FC Kartu 
Keluarga masing-masing dari Orang tuanya.

BAGAIMANA CARA MENDAFTARKAN BAYI DALAM 
KANDUNGAN UNTUK PESERTA PPU ?

Pelayanan kesehatan pertama, yaitu Rawat Jalan Tingkat Pertama 
(RJTP) dan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)
Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yaitu Rawat Jalan 
Tingkat Lanjutan (RJTL) dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL)
Pelayanan persalinan
Pelayanan gawat darurat
Pelayanan ambulan bagi pasien rujukan dengan kondisi tertentu 
antar fasil itas kesehatan
Pemberian kompensasi khusus bagi peserta di wilayah tidak 
tersedia fasil itas kesehatan memenuhi syarat

a. Apabila peserta sakit maka akan dilayani terlebih dahulu di 
       fasil itas kesehatan tingkat pertama sesuai pil ihan peserta yang 
       terdapat dalam kartu /e-ID Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan 
b. Apabila diperlukan tindakan spesialistik sesuai indikasi medis 
       akan dirujuk ke Poli  Spesialistik di Rumah Sakit yang 
       bekerjasama dengan BPJS Kesehatan termasuk rawat inap. 
c.  Apabila dalam keadaan gawat darurat peserta dapat langsung 
       ke poli  gawat darurat di Rumah Sakit tanpa melalui rujukan. 

BAGAIMANA PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN DI 
JAMINAN KESEHATAN?

Pemilihan Faskes TK I t idak harus sesuai dengan KTP, tetapi sesuai 
dengan domisil i  atau pil ihan peserta.

APAKAH PEMILIHAN FASKES TK I HARUS SESUAI 
DENGAN KTP?

Dalam jangka waktu paling sedikit 3 (t iga) bulan selanjutnya peserta 
berhak memilih fasil itas kesehatan TK I yang diinginkan.

APAKAH CALON PESERTA DAPAT MEMILIH SENDIRI 
FASKES TINGKAT I?

Peserta hanya boleh memilih satu faskes tingkat I ,  sesuai dengan 
domisil i  atau pil ihan peserta.

APAKAH PESERTA DAPAT MEMILIH SEBANYAK 2 ATAU 
LEBIH FASKES TINGKAT I?

Peserta dapat melakukan penggantian faskes tingkat I  apabila 
telah terdaftar lebih dari 3 bulan.

APABILA PESERTA PINDAH DOMISILI, APAKAH DAPAT 
MELAKUKAN PENGGANTIAN FASKES TINGKAT I ?
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Peserta dianggap berada di luar wilayah apabila peserta 
melakukan kunjungan ke luar domisil i  karena tujuan tertentu. 
(tugas kerja ,  mudik )
Untuk mendapatkan pelayanan di fasil itas kesehatan tingkat 
pertama tempat tujuan, pada kunjungan pertama dapat 
dilayani dengan menunjukkan identitas Jaminan Kesehatan. 
Untuk kunjungan berikutnya peserta wajib membawa surat 
pengantar dari Kantor Cabang, Kantor Layanan Operasional 
Kabupaten/Kota BPJS Kesehatan, kecuali  dalam kondisi gawat 
darurat.

BAGAIMANA JIKA PESERTA MEMBUTUHKAN 
PELAYANAN KESEHATAN KETIKA SEDANG BERADA DI 
LUAR WILAYAH BUKAN TEMPAT PESERTA TERDAFTAR 

DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA?

#1

Human Capital Department 

Sumber: 
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46780599 
https://bpjs-kesehatan.go.id 
Bpk. Ahmad Sanusi (2019) HFI


