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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum tentang BPJS Kesehatan di Kota Malang 

a. Gambaran Lokasi BPJS Kesehatan Kota Malang 

Kantor BPJS Kota Batu merupakan bagian dari BPJS Kesehatan 

Kota Malang. Di Kota Batu disediakan Kantor BPJS yang melayani 

pembuatan kartu BPJS bagi masyarakat yang ingin menjadi peserta 

dan menyediakan layanan informasi dan pengaduan. Namun 

hakekatnya kantor pusat BPJS tetap terletak di Kota Malang. BPJS 

Kesehatan membuka beberapa kantor yang tersebar di Kota Malang 

dan Batu untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh 

pelayanan dan informasi mengenai BPJS meskipun pusat 

kepengurusan dan pelayanan terkait BPJS Kesehatan tetap berada di 

Kota Malang. Di Kota Malang juga telah disediakan tempat-tempat 

pengaduan BPJS Kesehatan di tempat umum seperti mall. Hal ini 

untuk membuat peserta lebih nyaman dan bisa mendapatkan pelayanan 

sebaik mungkin. 

Lokasi penelitian diambil di kantor BPJS Kesehatan cabang 

Malang yang terletak di Jl. Tumenggung Suryo No. 44 Kota Malang. 

Kantor ini tidak hanya melayani warga Kota Malang saja, melainkan 

http://ngalam.co/info-penting/tempat-lain/informasi-bpjs-kesehatan-untuk-warga-kota-malang
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warga Kabupaten Malang dan Kota Batu. Kantor BPJS ini bertugas 

memberikan pelayanan seperti mengurus kepesertaan BPJS, 

memberikan pengarahan kepada pengguna BPJS Kesehatan, 

memberikan informasi yang dibutuhkan dan mendengarkan jika terjadi 

keluhan atau ketidaksesuaian yang dirasakan oleh pengguna BPJS 

dalam memperoleh pelayanan. 

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan sendiri 

merupakan Badan Hukum Publik yang ditugaskan khusus oleh 

pemerintah untuk memfasilitasi dan menyelenggarakan jaminan 

pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, oleh sebab itu 

pihak BPJS Kesehatan harus bertanggungjawab atas tugas yang 

diembannya dengan baik dan benar. Kepesertaan untuk mengikuti 

BPJS Kesehatan juga bersifat wajib. Peserta adalah setiap orang, 

termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di 

Indonesia, yang telah membayar iuran. Peserta JKN terdiri dari Peserta 

Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Non Penerima Bantuan 

Iuran (Non PBI). 

Berikut adalah daftar kantor BPJS yang memberikan pelayanan di 

Kota Malang : 

http://ngalam.co/info-penting/tempat-lain/informasi-bpjs-kesehatan-untuk-warga-kabupaten-malang
http://ngalam.co/info-penting/tempat-lain/informasi-bpjs-kesehatan-untuk-warga-kota-batu
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Tabel 

Daftar Kantor BPJS Kesehatan 

No Kantor Cabang Alamat 

1. Kantor Cabang Kota Malang Jl. Raden Tumenggung Suro 

44 Malang 

Telp : 0341-493026 / 472080 

FAX :  0341-493802 

Kantor Liaison Office : 

Jl. Sunandar Priyo Sudarmo 

8G Malang 

Telp : 0341- 2996977 (khusus 

PPU) 

2. Kantor Cabang Kota Batu Ruko Patimura Square Kav. C 

Jl. Patimura Batu  

Telp : 0855 4950 4848 

3. Kantor Cabang Kab. Malang Jl Penarukan 11 Kepanjen 

Malang 

Telp: 0341-394738 / 

081333433187 
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b. Prinsip BPJS Kesehatan 

Terdapat 9 (sembilan) prinsip penyelenggaraan BPJS Kesehatan yang 

berdasarkan pada UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 4, yaitu: 

1. Kegotong-royongan 

Prinsip kegotongroyongan adalah prinsip kebersamaan antar 

peserta dalam menanggung beban biaya Jaminan Sosial, yang 

diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran 

sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya. 

2. Nirlaba 

Prinsip nirlaba adalah prinsip pengelolaan usaha yang 

mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk 

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta. 

3. Keterbukaan 

Prinsip keterbukaan adalah prinsip mempermudah akses informasi 

yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta. 

4. Kehati-hatian 

Prinsip kehati-hatian adalah prinsip pengelolaan dana secara 

cermat, teliti, aman, dan tertib. 

5. Akuntabilitas 

Prinsip akuntabilitas adalah prinsip pelaksanaan program dan 

pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 
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6. Portabilitas 

Prinsip portabilitas adalah prinsip memberikan jaminan yang 

berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat 

tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Kepesertaan bersifat wajib 

Prinsip kepesertaan bersifat wajib adalah prinsip yang 

mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta Jaminan Sosial, 

yang dilaksanakan secara bertahap. 

8. Dana dan amanat 

Prinsip dana amanat adalah bahwa iuran dan hasil 

pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk 

digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta Jaminan 

Sosial. 

9. Hasil pengelolaan dana jaminan kesehatan dipergunakan 

seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar 

kepentingan peserta.  

c. Visi dan Misi BPJS Kesehatan 

Visi dan Misi BPJS Kesehatan antara lain sebagai berikut : 

VISI 

Terwujudnya Jaminan Kesehatan (JKN-KIS) yang berkualitas dan 

berkesinambungan bagi seluruh Penduduk Indonesia pada tahun 2019 
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berlandaskan gotong royong yang berkeadilan melalui BPJS Kesehatan 

yang handal, unggul dan terpercaya 

Misi 

1. Meningkatkan kualitas layanan yang berkeadilan kepada peserta, 

pemberi pelayanan kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya 

melalui sistem kerja yang efektif dan efisien. 

2. Memperluas kepesertaan JKN-KIS mencakup seluruh Indonesia paling 

lambat 1 Januari 2019 melalui peningkatan kemitraan dengan seluruh 

pemangku kepentingan dan mendorong partisipasi masyarakat serta 

meningkatkan kepatuhan kepesertaan. 

3.  Menjaga kesinambungan program JKN-KIS dengan mengoptimalkan 

kolektibiltas iuran, system pembayaran fasilitas kesehatan dan 

pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel. 

4. Memperkuat kebijakan dan implementasi program JKN-KIS melalui 

peningkatan kerja sama antar lembaga, kemitraan, koordinasi dan 

komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan. 

5. Memperkuat kapasitas dan tata kelola organisasi dengan didukung 

dengan SDM yang profesional, penelitian, perencanaan dan evaluasi, 

pengelolaan proses bisnis dan manajemen resiko yang efektif dan 

efisien serta infrastruktur dan teknologi informasi yang handal. 

d. Persyaratan Pendaftaran Peserta BPJS Kesehatan 
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1. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) 

Penetapan jumlah dan persyaratan menjadi peserta dilakukan oleh 

pemerintah. 

2. Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non-PBI), 

meliputi : 

a. Pendaftaran secara kolektif manual 

Mengisi formulir daftar isian peserta, yang di tanda tangani 

oleh pimpinan unit kerja/HRD dan distempel, dengan 

melampirkan pas foto terbaru masing-masing 1 (satu) lembar 

ukuran 3 cm x 4 cm (kecuali bagi anak usia balita); serta 

menunjukkan dokumen sebagai berikut : 

1. Asli Kartu Keluarga dan KTP-elektronik 

2. Asli SK terakhir yang dilegalisasi 

3. Asli daftar gaji yang dilegalisasi oleh pimpinan unit kerja 

4. Asli akte kelahiran anak/surat keterangan lahir/SK 

Pengadilan Negeri untuk satu anak angkat yang ditanggung 

5. Surat keterangan dari sekolah / perguruan tinggi yang 

masih mengikuti pendidikan formal 

b. Pendaftaran secara kolektif elektronik 

Mengisi form registrasi Badan Usaha dan Formulir Daftar Isian 

Peserta Elektronik 16 (enam belas) kolom dan mendapatkan 

nomor Virtual Account (VA) 
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c. Pendaftaran Perorangan Secara Manual 

Mengisi dan menyerahkan formulir daftar isian peserta yang di 

tanda tangani oleh yang bersangkutan, dengan melampirkan 

pas foto terbaru masing-masing 1 (satu) lembar ukuran 3 cm x 

4 cm (kecuali bagi usia balita); serta menunjukkan dokumen 

sebagai berikut : 

1. Asli Kartu Keluarga dan KTP-elektronik 

2. Asli/fotocopy Surat Keputusan terakhir sebagai pegawai 

dengan melampirkan slip gaji/upah terakhir 

3. Asli akte kelahiran anak/surat keterangan lahir/SK 

Pengadilan Negeri untuk satu anak angkat yang ditanggung 

4. Surat keterangan dari sekolah / perguruan tinggi yang 

masih mengikuti pendidikan formal 

Keluarga tambahan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah dapat 

diikutsertakan dengan membayar iuran sebesar 1 persen dari gaji atau 

upah per bulan, serta membuat surat kuasa bermaterai untuk dilakukan 

pemotongan gaji. 

e.  Iuran BPJS Kesehatan berdasarkan tingkatan faskes : 

Besaran Iuran BPJS Perorangan yang harus dibayarkan berdasarkan 

kelas yang diambil sebagai berikut : 
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a. Sebesar Rp.25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per 

orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan 

Kelas III. 

b. Sebesar Rp.51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) per orang per 

bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II. 

c. Sebesar Rp.80.000,00.- (delapanpuluh ribu rupiah) per orang per 

bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I. 

f. Syarat Faskes bekerjasama dengan BPJS Kesehatan 

untuk syarat kerjasama Faskes dengan BPJS Kesehatan bagi 

Puskesmas atau yang setara perlu mempunyai : 

1. Surat Ijin Operasional 

2. Surat Ijin Praktek (SIP) bagi dokter atau dokter gigi, Surat Ijin 

Praktek Apoteker (SIPA) bagi Apoteker, dan Surat Ijin Praktik atau 

Surat Ijin Kerja (SPI/SIK) bagi tenaga kesehatan lain 

3. Perjanjian kerja sama dengan jejaring jika diperlukan 

4. Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait 

dengan JKN. 

Untuk klinik pratama atau yang setara harus mempunyai : 

1. Surat Ijin Operasional 

2. Surat Ijin Praktek (SIP) bagi dokter atau dokter gigi dan Surat Ijin 

Praktik atau Surat Ijin Kerja (SPI/SIK) bagi tenaga kesehatan lain 
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3. Surat Ijin Praktek Apoteker (SIPA) bagi Apoteker, dalam hal klinik 

yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian 

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan 

5. Surat perjanjian kerja sama dengan jejaring jika diperlukan 

6. Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait 

dengan JKN 

Untuk rumah sakit kelas D atau yang setara syarat kerjasama dengan 

BPJS Kesehatan sebagai berikut : 

1. Surat Ijin Operasional 

2. Surat Ijin Praktik (SIP) bagi tenaga kesehatan yang berpraktik 

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan 

4. Perjanjian kerja sama dengan jejaring jika diperlukan 

5. Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait 

dengan JKN 

6. Fasilitas kesehatan tingkat pertama juga sudah harus terakreditasi 

 

B. Gambaran Umum tentang Rumah Sakit Prasetya Husada 

 

1. Gambaran Lokasi Penelitian di Rumah Sakit Prasetya Husada 

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Prasetya Husada Tahun 2017. 

Salah satu rumah sakit yang menerima pelayanan Kesehatan bagi 

pengguna BPJS Kesehatan, yang berletak di Jl. Raya Ngijo Karangploso 
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No.25, Kepuharjo, Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur. 

Beberapa pasien pengguna layanan BPJS Kesehatan seringkali 

menggunakan rujukan ke rumah sakit ini untuk mendapat perawatan.  

Dalam hal ini Rumah Sakit Prasetya Husada sudah memenuhi 

persyaratan kerjasama dengan BPJS Kesehatan dan menerapkan 

pelayanan terhadap pasien BPJS. Di rumah sakit ini bisa ditemukan 

banyak pasien pengguna BPJS Kesehatan yang menggunakan jasa 

pelayanan Rumah Sakit Prasetya Husada. Baik dalam melakukan 

pengobatan sederhana maupun melakukan rawat inap. Pelayanan 

dilakukan pada waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh rumah sakit dan 

sesuai dengan kelas BPJS yang diambil. 

Rumah Sakit Prasetya Husada menjadi rujukan yang cukup banyak 

dipakai untuk penanganan rawat inap menggunakan BPJS Kesehatan. 

Pelayanan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk 

pasien yang telah memenuhi syarat sebagai peserta BPJS Kesehatan dan 

memenuhi syarat untuk dilakukan penanganan medis di Rumah Sakit 

Prasetya Husada ini. Telah disediakan loket untuk pasien peserta BPJS 

mendaftarkan diri supaya dapat memperoleh perawatan. Pasien nantinya 

akan diperiksa apakah sudah memenuhi syarat untuk memperoleh 

perawatan lebih lanjut. 

2. Syarat Memperoleh Pelayanan Kesehatan Menggunakan BPJS Kesehatan 

di Rumah Sakit 
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Agar biaya pengobatan sepenuhnya ditanggung pihak PBJS maka ada 

aturan atau prosedur yang harus di penuhi 

1. Mengikuti Prosedur Urutan Pengobatan: Saat pengguna BPJS sakit 

maka pertama harus berobat ke FASKES 1 (Fasilitas Kesehatan 1) 

dalam hal ini meliputi Dokter Keluarga/ Puskesmas Setempat. Tidak 

bisa tiba-tiba langsung ke rumah sakit. Jika memaksakan diri langsung 

ke rumah sakit maka kemungkinan besar BPJS tidak akan 

menanggung biaya pengobatan. 

2. Penanganan Pengobatan: Setelah pasien diperiksa di FASKES 1 dan 

ternyata masih bisa ditangani disana maka tidak perlu lagi kerumah 

sakit. Namun jika ternyata kondisi pasien tidak memungkinkan 

ditangani disana maka FASKES 1 akan memberikan rujukan kerumah 

sakit partner BPJS. 

3. Membawa Kartu Rujukan ke Rumah Sakit: Setelah menerima kartu 

rujukan dari pihah FASKES 1 maka wajib membawa surat rujukan 

tersebut kerumah sakit. Tanpa surat rujukan tersebut maka dianggap 

perobat secara pribadi tanpa menggunakan BPJS. 

4. Bisa Langsung Ke Rumah Sakit Bagi Pasien Darurat: Bagi pengguna 

BPJS bisa langsung berobat kerumah sakit tanpa melaluti FASKES 1 

atau tanpa surat rujukan jika kondisi darurat. Kondisi darurat disini 
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yaitu dimana kondisi pasien dalam kondisi sakit yang bisa 

menyebabkan kematian maupun cacat. 

Prosedur pelayanan bagi pasien pengguna BPJS Kesehatan adalah sebagai 

berikut : 

 

 

      1 

 

 

 

                      2 

 

 

                                             3 

 

 

 

 

Sumber : Wawancara dengan Arum selaku pegawai bagian Kepengurusan 

BPJS Kota Malang 

 

 

 

PESERTA 

FASILITAS KESEHATAN 

TINGKAT PERTAMA 

FASILITAS KESEHATAN 

TINGKAT KEDUA 

6. GAWAT DARURAT 

(diperbolehkan langsung ke 

Faskes Tingkat Lanjutan) 

Syarat : 

 Wajib membawa kartu peserta BPJS 

Kesehatan 

Syarat : 

1. Kartu peserta BPJS 

Kesehatan 

2. Rujukan dari Faskes 

Tingkat Pertama 
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Keterangan : 

1. Peserta mendapatkan pelayanan kesehatan berjenjang dimulai dari tingkat 

pertama. Syarat mendapat pelayanan di tingkat pertama yaitu wajib 

membawa kartu peserta BPJS Kesehatan. 

2. Jika pasien membutuhkan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan (tingkat 2) 

maka bisa dialihkan ke pelayanan kesehatan tingkat 2 dengan mendapat 

surat rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama. Untuk mendapat 

pelayanan kesehatan tingkat 2 wajib membawa kartu peserta BPJS 

Kesehatan dan rujukan dari faskes tingkat pertama. 

3. Bagi pasien gawat darurat diperbolehkan langsung menuju rumah sakit 

tingkat lanjutan tanpa melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama terlebih 

dahulu. 

  Pelayanan Kesehatan tingkat pertama diberikan oleh Puskesmas/ 

Klinik / Dokter Keluarga yang dipilih peserta saat pendaftaran. Pada Faskes 

tingkat pertama menerima pelayanan kesehatan untuk masalah kesehatan 

ringan. Apabila tidak bisa ditangani akan diberikan rujukan ke fasilitas 

kesehatan tingkat lanjutan untuk mendapat perawatan lebih lanjut. 

  Pelayanan Kesehatan tingkat kedua atau tingkat lanjutan yaitu 

pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis di RS Kelas D dan C, 

pelayanan kesehatan tingkat ketiga yaitu pelayanan yang diberikan oleh 

dokter spesialis dan subspesialis (RS Kelas B dan A). 
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  Sistem rujukan diwajibkan bagi pasien yang merupakan peserta 

jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial dan pemberi pelayanan 

kesehatan, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan 

Kesehatan Perorangan pada Pasal 5 ayat (1). Dalam keadaan emergency 

(gawat darurat) peserta dapat langsung ke UGD Rumah Sakit yang bekerja 

sama tanpa perlu mendapatkan surat rujukan dari Faskes tingkat pertama. 

Bagi pengguna dalam kriteria bukan pasien darurat harus membawa 

syarat-syarat dibawah ini saat berobat ke rumah sakit: 

a. Kartu BPJS Asli beserta foto copynya 

b. Foto copy KTP yang masih berlaku 

c. Foto Copy KK (Kartu Keluarga) 

d. Foto Copy Surat Rujukan dari FASKES 1 

Setelah semua syarat administrasi terpenuhi maka pasien sudah bisa 

berobat ke rumah sakit dan semua ditanggung oleh BPJS termasuk obat-

obatan. Namun pada beberapa kasus ada obat-obat jenis tertentu yang tidak 

tercover/ tidak masuk daftar obat yang ditanggung BPJS maka harus 

membelinya sendiri. Terlepas dari itu tentunya BPJS memberikan keringanan 

ketika melakukan pengobatan.
28

 

B. Persepsi Pasien Pengguna BPJS Kesehatan dengan Sistem Pembayaran Iuran 

1 Virtual Account  

                                                           
28

 Hasil Wawancara dengan  Gatot. Pegawai pelayanan BPJS Kesehatan. 27 Mei 2017 
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1. Data Peserta BPJS Kesehatan Pengguna sistem Pembayaran 1 Virtual 

Account 

 

Dengan diberlakukannya sistem pembayaran BPJS Kesehatan 1 

Virtual Account sejak 1 September 2016 secara otomatis seluruh 

pengguna BPJS Kesehatan terdata menurut Kartu Keluarga, yang artinya 

seluruh anggota keluarga telah terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan 

dengan diwakili oleh kepala keluarga.  

Peraturan ini diberlakukan dengan adanya pertimbangan yang akan 

menguntungkan bagi pengguna peserta BPJS. Beberapa keuntungan yang 

dirasakan dengan adanya sistem pembayaran iuran BPJS Kesehatan 1 

keluarga 1 virtual akun antara lain : 

1. Peserta akan mendapat satu tagihan yang bersifat kolektif untuk 

seluruh anggota keluarga, atau gabungan masing-masing iuran 

peserta yang terdaftar di dalam kartu keluarga (KK). Tagihan iuran 

BPJS Kesehatan yang bersifat kolektif memastikan tidak ada 

anggota keluarga yang terlewat. Semua anggota keluarga pasti 

membayar iuran BPJS Kesehatan dan pasti mendapatkan jaminan 

kesehatan. 

2. Peserta tidak repot membayarkan iuran BPJS kesehatan untuk 

masing-masing anggota keluarga. Serta adanya gratis biaya 

https://www.finansialku.com/1-april-2016-iuran-bpjs-kesehatan-naik-menjadi-80-ribu/
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administrasi di seluruh channel perbankan yang bekerja sama 

dengan BPJS Kesehatan (contoh Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN). 

3. Jika membayar melalui channel premium, seperti membayar di 

gerai Indomaret, Alfamart, Pegadaian, Pos Indonesia dan JNE, 

hanya cukup membayar 1 kali biaya adminstrasi. Sebelum ada 1 

virtual akun, keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan dua orang 

anak akan dikenai 4 x biaya adminstrasi. Sekarang dengan adanya 1 

virtual akun, maka kita cukup bayar 1 x biaya adminstrasi.  

4. BPJS Kesehatan merupakan program yang dibuat oleh pemerintah, 

namun selama ini BPJS Kesehatan telah mengalami kerugian. 

Kerugian tersebut diakibatkan jumlah klaim lebih besar 

dibandingkan dengan jumlah iuran. Menurut perkiraan tahun ini 

BPJS Kesehatan berpotensi mengalami kerugian mencapai Rp 9 

Trilliun. Maka jika diberlakukan sistem 1 Virtual Account secara 

otomatis peserta BPJS Kesehatan akan bertambah menyesuaikan 

jumlah keluarga dalam Kartu Keluarga. Dengan ini diharapkan 

peserta juga lebih wajib melakukan pembayaran sehingga bisa 

mencegah terjadinya kerugian.
29

 

Dengan pertimbangan inilah sistem pembayaran 1 Virtual 

Account diberlakukan yang diharapkan bisa membuat masyarakat lebih 

                                                           
29

 Hasil Wawancara dengan Ibu Arum. Bagian Kepengurusan BPJS Kesehatan Kota 

Malang. Pada Tanggal 11 Agustus 2017 
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taat dalam melakukan pembayaran dan bisa memenuhi target agar 

seluruh masyarakat dapat menjadi anggota peserta BPJS Kesehatan. 

Berdasarkan data di BPJS Kesehatan Kota Malang yang 

wilayah cangkupannya meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan 

Kota Batu, jumlah peserta yang terdaftar sebagai anggota BPJS 

Kesehatan sebanyak 1,8 juta jiwa di tahun 2017 ini. Dengan banyaknya 

tunggakan pembayaran iuran sebanyak 1.170 (seribu seratus tujuh 

puluh) baik yang melalui badan usaha maupun individu. Namun jumlah 

tersebut masih terus mengalami perubahan baik bertambah maupun 

berkurang. 

Tabel 

Jumlah Peserta BPJS Kesehatan di Kota Malang Periode 2014-2017 

 

Tahun Jumlah Penduduk Jumlah yang Mendaftar BPJS 

Kesehatan 

2014 3.575.668 jiwa 1.353.441 jiwa 

2015 3.596.098 jiwa 1.634.910 jiwa 

2016 3.798.976 jiwa 1.780.741 jiwa 

2017 3.819.927 jiwa 1.834.972 jiwa 

Sumber data : hasil wawancara dengan Endra sebagai perwakilan dari BPJS 

Kesehatan pada tanggal 5 September 2017. 

 

 

Dari jumlah tersebut, sistem Virtual Account baru diterapkan 

mulai 1 september 2016. Dan tercatat peserta yang mengikuti BPJS 

Kesehatan dengan sistem virtual account sebanyak 1.834.972 (satu juta 

delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) jiwa 
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atau terhitung sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) KK se-

Malang Raya.  

Pasien pengguna BPJS Kesehatan di Kota Malang baik yang 

aktif maupun yang memiliki tunggakan memiliki faskes rujukan 

masing-masing yang berada di Kota Malang dan Kota Batu. Salah 

satunya Rumah Sakit Prasetya Husada yang akan dijadikan lokasi 

penelitian untuk menemui para pasien yang yang menggunakan fasilitas 

kesehatan disana. Sampel diambil sebanyak 15% dari rata-rata populasi 

pasien pengguna BPJS Kesehatan di Rumah sakit Prasetya Husada 

setiap harinya pada periode 2016-2017 tercatat sekitar 150 sampai 200 

pasien perhari. Dari keterangan responden mengenai peraturan 1 Virtual 

Account dalam pembayaran BPJS Kesehatan, terdapat pernyataan setuju 

dan tidak setuju terhadap penerapan sistem ini. 

Populasi yang diambil adalah jumlah rata-rata dari 150-200 

pasien per-hari yang melakukan pemeriksaan, pengobatan, maupun 

rawat inap menggunakan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Prasetya 

Husada sebagai rujukan. Sampel diambil sebanyak 15% dari 175 pasien 

yaitu sebanyak 26 orang responden. 

Tabel 

Pendapat Responden Mengenai Sistem Pembayaran 1 Virtual Account  

Jumlah Rata-rata Perhari Diambil Pada 5 Juni 2017 dan 15 Juli 2017 

 

No Nama Setuju Tidak Setuju Alasan 
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1 Roni X   Iuran yang harus 

dibayarkan meningkat 

2 Soni X   Tagihan Iuran meningkat  

3 Maulana A   X Menghemat biaya premi 

4 Oktavia   X Lebih praktis karena 

langsung mewakili 1 KK 

5 Rini X   Tagihan iuran meningkat 

6 Bima X   Jika ada anggota 

keluarga yang 

menunggak, seluruh 

anggota keluarga ikut 

terkena dampaknya 

7 Juniati X   Merasa sistem ini tidak 

adil dan tidak memahami 

sistem ini 

8 Enrique   X Lebih praktis dan bisa 

menjamin seluruh 

anggota keluarga 

mendapat pelayanan 

kesehatan 

9 Brigita Rosa X   Tidak bisa lagi dilakukan 

pencicilan pembayaran 

10 Eni   X Seluruh anggota keluarga 

terjamin tidak terlewat 

dalam terdaftar menjadi 

peserta BPJS  

11 Gatot   X Menghemat biaya premi 

12 Debby X   Memberatkan warga 

golongan menengah 

kebawah 

13 Vanisa X   Biaya iuran meningkat, 

menyesuaikan jumlah 

anggota keluarga 

14 Rina   X Sistemnya adil dan 
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merata 

15 Kusuma X   Sistemnya tidak 

terencana dengan baik 

16 Bion   X Menghemat biaya premi 

17 Agus   X Adil dan merata 

18 Chandra   X Mempermudah 

pembayaran 

19 Yenni X   Biaya iuran meningkat 

20 Leo X   Biaya iuran meningkat 

21 Alan  X   Biaya iuran meningkat 

22 Gembong   X Lebih praktis dan mudah 

23 Ambar X   Kurang memahami 

tentang sistem baru BPJS 

24 Nadia   X Pengenaan denda lebih 

sedikit 

25 Wawan   X Menjamin seluruh 

anggota keluarga telah 

terdaftar 

26 Arief X   Biaya iuran meningkat 

dan kurangnya sosialisasi 

mengenai sistem ini 

Sumber data : hasil wawancara dengan responden pada 5 Juni 2017 dan 15 Juli 2017 

 

Hasil wawancara dengan 26 responden pengguna BPJS 

Kesehatan di Rumah Sakit Prasetya Husada, sebanyak 46,2% responden 

atau sebanyak 12 responden menyatakan setuju dengan adanya sistem 1 

Virtual Account. Sedang sisanya sebanyak 53,8% atau sebanyak 14 

responden menyatakan tidak setuju dengan adanya sistem ini. Alasan 
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terbesar yang menyatakan setuju adalah karena dengan adanya sistem 

ini maka telah menghemat premi pembayaran yang semula harus 

dibayarkan per individu, sekarang hanya membayar satu yang diwakili 

oleh kepala keluarga. Untuk peserta yang menyatakan tidak setuju, 

alasan tersebesarnya adalah karena meningkatnya iuran yang harus 

dibayarkan sesuai dengan jumlah keluarga dalam 1 KK. Peserta tidak 

bias hanya mengikutkan sebagian anggota keluarga saja dan tidak lagi 

bias melakukan pencicilan pembayaran. 

Responden yang setuju, Oktavia berpendapat bahwa sistem ini 

memiliki kelebihan karena memudahkan dalam proses pembayarannya 

karena hanya perlu menunjukkan satu nomor peserta saja untuk 

mewakili seluruh anggota keluarga. Selain itu biaya registrasi 

pembayaran yang dilakukan secara online tersebut hanya perlu 

dibayarkan satu untuk mewakili keseluruhan anggota keluarga sebagai 

peserta.
30

 

Di sisi lain terdapat kontradiksi dari peraturan tersebut. 

Menurut Juniati yang berlaku sebagai peserta BPJS Kesehatan sejak 

2014 ini menyatakan bahwa sistem ini tidak dikenalkan dulu kepada 

masyarakat dan langsung diberlakukan, sehingga pada  awal 

pemberlakuan sistem ini dilakukan banyak terjadi kebingungan di 

masyarakat karena mendapati tagihan yang melonjak tinggi, serta 

                                                           
30

 Hasil wawancara dengan Oktavia. Peserta BPJS Kesehatan. 5 Juni 2017 



63 
 

banyaknya kesalahan dalam pendaftaran anggota keluarga yang 

diikutsertakan. 
31

 

Bagi pasien yang tergolong menengah kebawah cenderung 

keberatan dengan pemberlakuan sistem ini. Karena masyarakat tidak 

lagi bisa melakukan pencicilan atau hanya mengikutsertakan anggota 

keluarga yang berkebutuhan saja. Pembayaran yang kolektif dan 

mengharuskan seluruh keluarga yang terdaftar dalam satu Katu 

Keluarga (KK) untuk ikut serta terdaftar dalam BPJS Kesehatan 

membuat tagihan yang harus dikeluarkan setiap bulan menjadi lebih 

banyak, apalagi jika anggota keluarga yang terdaftar dalam KK terdiri 

dari lebih dari empat (4) orang anggota keluarga. Pembebanan iuran ini 

dirasa memberatkan bagi sebagian masyarakat. Namun jika satu anggota 

keluarga tidak dibayarkan, maka anggota keluarga yang lain juga tidak 

akan bisa terdaftar dalam menjadi peserta BPJS Kesehatan. Hal ini 

menyebabkan terhambatnya masyarakat mendapatkan pelayanan 

kesehatan. 

Hasil dari wawancara dengan responden lain bernama Arief, 

menyatakan bahwa di awal pemberlakuan sistem ini, banyak 

ketidaktahuan di antara peserta BPJS Kesehatan. Sehingga banyak 

peserta yang merasa bingung karena jumlah tagihan iuran melonjak 

tinggi dibanding besaran iuran yang biasa dibayarkan. Kurangnya 
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informasi dan pengenalan terhadap sistem ini juga membuat peserta 

merasa tidak nyaman dan dirugikan. Pasalnya ada anggota keluarga 

yang sudah mengikuti JKN di kantor tempatnya bekerja atau anggota 

keluarga yang sudah mandiri dan berpisah dari keluarga tersebut namun 

masih tercatat dalam satu Kartu Keluarga (KK) tetap ditagihkan iuran 

BPJS Kesehatannya atas nama kepala keluarga tersebut. Dan hal ini 

baru bisa diperbaiki setelah kita melapor kepada kantor pusat. Hal 

seperti ini yang dirasa peserta pengguna BPJS Kesehatan perlu 

diperbaiki dan diperbaharui data-datanya.
32

 

Pihak BPJS Kesehatan dalam menanggapi fakta di masyarakat 

ini mengungkapkan bahwa sistem pembayaran 1 Virtual Account ini 

ditujukan demi kepentingan masyarakat sendiri. Hal ini ditujukan 

supaya setiap anggota keluarga dalam setiap KK terdaftar sebagai 

anggota BPJS Kesehatan tanpa terlewat dan menjamin pelayanan 

kesehatannya jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Jika tidak mampu 

membayar, masyarakat bisa melakukan penyesuaian kelas BPJS sesuai 

kemampuan bayar dan untuk masyarakat kurang mampu bisa mendaftar 

menjadi peserta BPJS kategori PBI. Hal ini juga untuk mewujudkan 

target pada 2019 seluruh rakyat Indonesia sudah terdaftar menjadi 

peserta BPJS Kesehatan seluruhnya dan mendapat jaminan kesehatan 

yang adil dan merata. Pihak BPJS menyatakan akan berupaya supaya 
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sistem ini bisa lebih dikenal dan diterima oleh masyarakat tanpa adanya 

paksaan.
33

  

2. Pelaksanaan Sistem 1 Virtual Account dalam Pembayaran Iuran BPJS 

Kesehatan 

 

Sistem tagihan iuran VA Keluarga adalah tagihan iuran yang 

bersifat kolektif untuk seluruh anggota keluarga atau menggabungkan 

masing-masing tagihan peserta sebagaimana yang terdaftar pada Kartu 

Keluarga (KK) dan atau yang sudah didaftarkan sebagai anggota 

keluarga yang telah dimuat dalam Peraturan Direksi BPJS Kesehatan 

No.16 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (2). Secara otomatis seluruh anggota 

yang terdaftar dalam Kartu Keluarga akan terdaftar sebagai anggota 

peserta BPJS Kesehatan dan pembayarannya akan ditagihkan secara 

kolektif sesuai jumlah anggota keluarga dan sesuai dengan kelas 

pelayanan yang diambil. Artinya peserta tidak bisa hanya mendaftarkan 

sebagian anggota keluarganya saja. Dikecualikan untuk anggota 

keluarga yang telah mengikuti Jaminan Kesehatan diluar BPJS 

Kesehatan mandiri seperti Jaminan Kesehatan Nasional dari kantor 

tempatnya bekerja dan/atau ada anggota keluarga yang telah berpisah 

namun masih terdaftar dalam Kartu Keluarga, maka diharap untuk 

segera melaporkan status tersebut agar tidak dihitung dalam tagihan 

iuran. 
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Dengan adanya peraturan ini maka setiap keluarga wajib 

mendaftarkan seluruh anggota keluarganya yang tercantum dalam Kartu 

Keluarga (KK) untuk mengikuti BPJS Kesehatan agar keluarga tersebut 

bisa terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan dengan pengecualian 

anggota keluarga yang telah berumur 21 (dua puluh satu). BPJS 

Kesehatan menetapkan batasan usia yaitu 21 (dua puluh satu) tahun 

sebagai anggota dalam satu keluarga, artinya bagi anak yang sudah 

diatas 21 tahun sudah bukan lagi menjadi tanggungan kepala keluarga 

untuk ditanggung biaya iuran BPJS Kesehatannya. Kecuali jika masih 

menjadi pelajar maka masih akan ditanggungkan kepada kepala 

keluarga dalam Kartu Keluarga tersebut. Usia 21 (dua puluh satu) tahun 

ini jika diakaitkan dengan Pasal 1(2) Undang-undang No 4 tahun 1974 

Tentang Kesejahteraan anak yang menyebutkan bahwa “anak adalah 

seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan 

belum menikah”. Ini untuk menjamin kebutuhan anak terpenuhi dan 

usia 21 tahun adalah usia yang tergolong produktif dan dianggap 

mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Untuk yang berusia dibawah 

21 tahun akan secara otomatis manjadi tanggungan kepala keluarga dan 

iuran BPJS Kesehatannya harus dibayarkan secara kolektif. Kecuali 

yang telah mengikuti Jaminan Kesehatan lainnya seperti telah terdaftar 

sebagai anggota JKN melalui kantor tempatnya bekerja.  
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Pembayaran BPJS harus dibayarkan setiap bulannya paling 

lambat tanggal 10 (sepuluh) jika ingin status kepesertaannya tetap aktif. 

Toleransi keterlambatan adalah 1 bulan. Dalam masa 1 bulan pihak 

BPJS akan memberikan surat pemberitahuan untuk melakukan 

pembayaran yang tertunggak. Jika dalam masa lebih dari 1 bulan 

keterlambatan bayar tidak juga dibayarkan maka status kepesertaan akan 

dihentikan untuk sementara namun tidak keluar dari status peserta BPJS 

Kesehatan. Artinya setiap peserta yang telah terdaftar menjadi peserta 

BPJS Kesehatan tidak akan bisa berhenti menjadi peserta, hanya status 

kepesertaannya berhenti sementara jika terjadi penunggakan. Ketika 

tunggakan dibayarkan secara otomatis status peserta kembali aktif dan 

bisa mendapatkan pelayanan kesehatan kembali. 

Lama penunggakan maksimal adalah 12 bulan dengan denda 

maksimal Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Ini berarti jika ada 

peserta yang menunggak lebih dari 12 bulan maka biaya tunggakan 

yang wajib dibayarkan hanya selama 12 bulan saja dengan perhitungan 

jumlah anggota keluarga dikali biaya iuran sesuai kelas yang diambil 

dikali 12 bulan, Contoh : A memiliki anggota keluarga 4 orang dalam 1 

KK, ia mengikuti BPJS Kesehatan kelas 1 dengan biaya Rp. 80.000 

(delapan puluh ribu rupiah) per orang dan menunggak selama 15 bulan. 

Maka jumlah tagihannya adalah 4 X 80.000 X 12 = Rp. 3.840.000 untuk 

bisa menjadi anggota aktif lagi. Dan denda 2,5% ditagihkan apabila 
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selama kurun waktu 45 hari setelah pelunasan tunggakan dilakukan, 

peserta membutuhkan rawat inap maka akan dikenakan denda 2,5% dari 

seluruh biaya yang dikeluarkan selama rawat inap dengan jumlah 

ragihan maksimal sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah. 

3. Dampak Sistem 1 Virtual Account dalam Pembayaran Iuran BPJS 

Kesehatan 

Dengan adanya kebijakan ini ditemukan beberapa kasus di 

masyarakat dengan berlakunya peraturan baru tentang sistem 

pembayaran BPJS Kesehatan ini. Permasalahan timbul karena bagi 

sebagian masyarakat tidak bisa membayarkan tagihan iuran BPJS 

Kesehatan untuk seluruh anggota keluarga dalam Kartu Keluarga (KK) 

dan pada akhirnya terjadi tunggakan pembayaran. 

Salah satunya dialami oleh Roni yang awalnya hanya 

mengikutsetakan dua anggota keluarganya, namun pada pembayaran 

bulan September 2016 tagihan melonjak dua kali lipat yang ternyata tiga 

anggota keluarga yang sebelumnya tidak terdaftar telah secara kolektif 

dimasukkan dalam tagihan sesuai Kartu Keluarga. Karenanya Roni 

sempat beberapa kali menunggak pembayaran BPJS karena harus 

mengumpulkan uang terlebih dahulu untuk memenuhi seluruh tagihan 

tersebut.
34

 

Kasus kedua dialami oleh Soni yang memiliki 5 anggota 

keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK). Sebelum berlakunya 

                                                           
34

 Wawancara dengan Bapak Roni. Peserta BPJS Kesehatan. 17 Mei 2017 



69 
 

peraturan tentang sistem pembayaran 1 Virtual Account, bapak Soni 

tidak mengikutkan 2 orang anaknya yang masih balita untuk menjadi 

peserta BPJS Kesehatan. Namun setelah berlakunya sistem 1 Virtual 

Account, secara otomatis kedua anaknya ikut terdaftar menjadi peserta 

BPJS Kesehatan. Soni pada akhirnya harus membayar seluruh tagihan 

supaya tetap aktif sebagai peserta. Namun sempat menunggak 

pembayaran karena Soni sebagai kepala keluarga dan satu-satunya yang 

berkerja mengalami sakit dan tidak mendapat penghasilan. Dan setelah 

iuran yang menunggak telah dilunasi, salah satu keluarga Soni harus 

menjalani rawat inap di rumah sakit. Namun karena sebelumnya Bapak 

Soni menunggak pembayaran dan baru saja melunasi tunggakan, untuk 

biaya rawat inap keluarga Soni dikenakan denda sebesar 2,5% dari 

keseluruhan biaya yang di keluarkan untuk rawat inap tersebut.
35

 

Hal itu karena BPJS Kesehatan telah menerapkan peraturan 

baru mengenai sanksi dan  denda sesuai dengan Peraturan Presiden 

(Perpres) No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No 

12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 17A.1, setiap peserta 

wajib membayar iuran BPJS paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. 

Dan bagi peserta yang telat membayarkan iuran BPJS Kesehatan selama 

1 bulan maka status kepesertaannya akan dinonaktifkan sementara. Jika 
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status di blokir maka Kartu BPJS tidak bisa digunakan untuk berobat. 

Status akan tetap diblokir sampai peserta melunasi seluruh tagihannya. 

Dalam rentang waktu 45 hari setelah pelunasan tagihan iuran 

yang menunggak dan status kepesertaan kembali aktif, peserta yang 

membutuhkan rawat inap di rumah sakit akan dikenakan denda sebesar 

2,5% dari total pelayanan kesehatan yang didapatkan selama menjalani 

rawat inap. Denda 2,5% ini hanya berlaku untuk pasien atau peserta 

yang menjalani rawat inap saja, bagi peserta yang mejalani pengobatan 

di Faskes tingkat pertama denda ini tidak dikenakan. Sedangkan bagi 

peserta yang tidak terdaftar sebagai anggota BPJS atau status BPJS nya  

dalam keadaan di blokir maka peserta akan mendapatkan sanksi layanan 

publik, yaitu peserta tidak bisa menggunakan layanan publik seperti 

membuat SIM, KTP, STNK, Paspor, dan sebagainya. 

4. Penanganan Dampak Sistem 1 Virtual Account oleh BPJS Kesehatan 

BPJS Kesehatan berupaya untuk mengurangai biaya premi 

pembayaran BPJS Kesehatan dengan sistem 1 Virtual Account. Namun 

jika peserta tidak bisa membayar tagihan secara tepat waktu, maka 

diberikan kesempatan untuk melunasi seluruh tagihan iuran dengan 

toleransi keterlambatan 1 bulan yang akan masih bisa mendapatkan 

perawatan kesehatan. Terlebih dari 1 bulan, maka status kepesertaan 

akan diberhentikan sementara. Peserta yang terlambat melakukan 

pembayaran bisa melakukan pelunasan untuk bisa tetap mendapatkan 
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perawatan berupa rawat inap di rumah sakit dengan pengenaan denda 

sebesar 2,5% dari total dana yang dikeluarkan selama dilakukan rawat 

inap di rumah sakit jika dilakukan dalam masa 45 hari setelah 

pelunasan. Namun jika pasien tidak melakukan rawat inap maka 

terbebas dari denda apapun. Peraturan denda 2% untuk perawatan jenis 

apapun yang sebelumnya diterapkan jika terjadi penunggakan telah 

dihapuskan dengan maksud tidak membebani masyarakat. 

Bagi peserta yang merasa keberatan dengan sistem pembayaran 1 

Virtual Account dan merasa biaya yang harus dibayarkan membengkak 

dan melebihi kemampuan bayar diharapkan untuk menyesuaikan kelas 

kepesertaan BPJS Kesehatan yang diambil. Misalnya yang sebelumnya 

menjadi peserta BPJS Kesehatan kelas 1 dan hanya mengikutsertakan 

sebagian anggota keluarganya saja, setelah adanya sistem pembayaran 

yang baru maka harus membayar seluruh anggota keluarga sebagai 

peserta BPJS Kesehatan kelas 1. Jika dirasa biaya keberatan membayar 

BPJS Kesehatan kelas 1 (sebesar Rp. 80.000,- per-orang) maka 

dianjurkan untuk menurunkan kelas pelayanannya menjadi kelas 2 

(biaya iuran sebesar Rp. 51.000,- per-orang) atau menjadi kelas 3 (biaya 

iuran sebesar Rp. 25.500,- per-orang). Jika memang tidak sanggup 

mengikutsertakan seluruh anggota keluarga, maka bisa mendaftar 

sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) dengan syarat dan ketentuan 

yang diberlakukan 
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Selanjutnya jika peserta BPJS Kesehatan memang tidak mampu 

menanggung besaran iuran dengan jumlah keluarga menurut Kartu 

Keluarga yang harus dibayarkan, maka peserta dapat mengajukan diri 

sebagai penerima Bantuan Penerima Iuran (PBI) oleh Pemerintah 

supaya tetap dapat menjadi anggota BPJS Kesehatan dengan kategori 

PBI. 

Pihak BPJS Kesehatan juga telah memberikan pelayanan kepada 

peserta dengan membuka tempat pengaduan di tempat-tempat umum 

seperti mall untuk memudahkan peserta dalam mengutarakan keluhan 

atau mendapatkan keterangan seputar BPJS Kesehatan salah satunya 

mengenai sistem pembayaran yang baru. BPJS Kesehatan berupaya 

untuk memperbaiki sistem yang di tahun pertama pemberlakuannya 

dinilai memiliki banyak kekurangan dan kesalahan dalam penghitungan 

iuran yang harus dibayar oleh peserta sehingga banyak masyarakat yang 

merasa dirugikan.  

BPJS Kesehatan juga berupaya memperkenalkan sistem ini ke 

masyarakat peserta BPJS Kesehatan dengan membuka outlet tempat 

pengaduan dibeberapa tempat dan dianjurkan untuk segera melaporkan 

jika ada ketidaksesuaian anggota yang dimasukkan dalam penagihan 

kolektif. 

Dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan terkait peserta yang 

tidak mampu membayar iuran yang ditagihkan oleh BPJS Kesehatan dan 
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menyebabkan terjadinya penunggakan pembayaran, BPJS Kesehatan 

akan memberikan surat pemberitahuan yang dikirimkan kepada peserta 

menuggak untuk segera membayarkan iuran BPJS nya. Namun jika 

peserta memang dirasa tidak mampu untu membayar tagihan BPJS, 

maka peserta tersebut bisa mengajukan sebagai Penerima Bantuan Iuran 

(PBI) yaitu BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah untuk masyarakat 

miskin dan tidak mampu. Dana kepesertaan BPJS bagi PBI ini 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

Penerima bantuan iuran / PBI pendaftaran BPJS nya ditanggung 

oleh pemerintah. Yang termasuk penerima bantuan iuran adalah fakir 

miskin dan orang tidak mampu yang ditetapkan pemerintah pusat 

berdasarkan hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) yang 

diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial.
36

 

Yang dimaksud fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak 

mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata 

pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan 

dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. 

Sedangkan yang dimaksud orang tidak mampu adalah orang yang 

mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya 
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mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu 

membayar Iuran bagi dirinya dan keluarganya. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2012, BAB IV 

tentang Pendaftaran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, dalam 

Pasal 7 disebutkan Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan mendaftarkan jumlah nasional PBI 

Jaminan Kesehatan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (2) sebagai peserta program Jaminan Kesehatan kepada 

BPJS Kesehatan 

Syarat pembuatan kartu BPJS PBI sebagai berikut : 

1. Fotokopi KK dan KTP seluruh anggota keluarga 

2. Surat keterangan tidak mampu dari RT dan Desa/Kelurahan 

3. Surat Pengantar pembuatan kartu BPJS PBI dari Puskesmas 

Setelah persyaratan dokumen sudah lengkap, langkah berikutnya 

adalah pergi ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Pada kunjungan 

pertama akan diberi jadwal. Kemudian pada kunjungan ke kantor BPJS 

yang telah ditentukan sesuai jadwal sudah bisa membawa pulang Kartu 

BPJS Kesehatan PBI. 

C. Tanggung Jawab BPJS Kesehatan Kota Malang Terhadap Klaim Perawatan 

Kesehatan di Rumah Sakit Prasetya Husada Pada Pasien yang Memiliki 
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Tunggakan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan dengan Sistem 1 Virtual 

Account  

 

1. Tanggung Jawab BPJS Kesehatan Kota Malang Terhadap Klaim 

Perawatan Kesehatan di Rumah Sakit Prasetya Husada Pada Pasien yang 

Memiliki Tunggakan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan dengan Sistem 1 

Virtual Account 

 

BPJS Kesehatan memiliki tanggung jawab sebagai sarana 

memfasilitasi masyarakat untuk mendapat jaminan kesehatan dan 

mendapatkan perawatan kesehatan ketika membutuhkan. BPJS Kesehatan 

merupakan penjamin kesehatan masyarakat yang tunduk pada peraturan 

pemerintah. Karenanya BPJS Kesehatan berupaya membuat seluruh 

masyarakat Indonesia menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan target di 

tahun 2019 sudah tidak ada masyarakat non peserta BPJS. Salah satu 

upayanya yaitu dengan sistem pembayaran 1 Virtual Account yang dibuat 

agar seluruh anggota keluarga dalam 1 Kartu Keluarga (KK) terdaftar 

untuk menjadi anggota BPJS. Prinsip yang dibawa adalah gotong royong 

dan kerja sama antara satu keluarga. Dengan perhitungan tidak ada anggota 

keluarga yang terlewat dalam menjadi anggota pelayanan BPJS Kesehatan 

dan mengindari terjadinya kerugian akibat banyaknya anggota BPJS 

Kesehatan yang baru bergabung manjadi anggota setelah mengalami sakit, 

padahal sebelumnya tidak terdaftar manjadi anggota BPJS Kesehatan.
37
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Dalam hal terjadi tunggakan oleh peserta BPJS, pihak BPJS 

Kesehatan bertugas untuk memberikan peringatan dan/atau pemberitahuan 

berupa surat, SMS, telepon, E-Mail atau kunjungan oleh pegawai BPJS 

untuk memberikan informasi kepada peserta untuk segera melunasi tagihan 

iuran BPJS Kesehatan yang menunggak supaya status kepesertaan bisa 

tetap aktif dan peserta tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan 

nyaman. Hal ini sesuai telah diatur dalam Peraturan Direksi BPJS 

Kesehatan nomor 16 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (3) yang menyebutkan 

bahwa “Pengiriman informasi tagihan bagi peserta Bukan Pekerja 

Penerima Upah atau individu pada bulan menunggak 1 (satu) bulan.” dan 

Pasal 8 ayat (1) huruf a hingga e yang menyebutkan bahwa “Pengiriman 

informasi tagihan kepada peserta BPJS Kesehatan dapat dilakukan melalui 

surat (secara tercatat), email, sms, telepon (dilengkapi dengan berita acara), 

dan kunjungan (dilengkapi dengan berita acara).”  

Pihak BPJS tidak boleh langsung membiarkan penunggak tanpa 

pemberitahuan dan menonaktifkan statusnya. Toleransi keterlambatan 

adalah 1 bulan. Jika lebih dari satu bulan maka status kepesertaan akan 

ddiberhentikan sementara. Pelayanan informasi tetap diberikan kepada 

peserta yang mungkin kesulitan dalam melakukan pembayaran BPJS nya. 

Pihak BPJS sebisa mungkin akan memberikan solusi atas kesulitan yang 

dihadapi peserta dan memberikan jalan keluar agar peserta tetap bisa 

menjadi peserta aktif BPJS. 
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BPJS Kesehatan menganjurkan untuk melakukan penyesuaian kelas 

pelayanan BPJS Kesehatan. Jika dirasa kurang mampu membayar besaran 

iuran pelayanan kelas 1 maka dianjurkan menggunakan pelayanan kelas 2 

atau kelas 3 untuk meringankan biaya iuran. Jika dirasa masih tidak 

mampu membayar dan tergolong dalam masyarakat miskin dan tidak 

mampu maka bisa mengajukan diri sebagai Penerima Bantuan Iuran 

(PBI) oleh Pemerintah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. 

 

2. Penanganan terhadap Pengguna BPJS Kesehatan yang Memiliki 

Tunggakan Pembayaran 

 

Pihak rumah sakit yang merupakan fasilitas kesehatan lanjutan 

hanya akan melayani pasien BPJS yang memenuhi segala persyaratan dan 

juga telah mendapatkan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. 

Jika tidak memenuhi persyaratan maka akan dikenakan biaya normal 

seperti pasien non pengguna BPJS. 

Dalam Perpres 19/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 

12/2013 tentang Jaminan Kesehatan, Juncto Peraturan Presiden 28/2016 

tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres 12/2013 tentang Jaminan 

Kesehatan, ada disebutkan dalam Pasal 17A Ayat (1) Peserta Pekerja 

Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja wajib membayar iuran 

Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 

(sepuluh) setiap bulan. Tetapi itu bukan berarti langsung peserta BPJS 

Kesehatan itu diberhentikan pelayanan kesehatannya. Sebab di dalam Pasal 
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17A.1 Ayat (1) ada diterangkan bahwa dalam hal terdapat keterlambatan 

pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan lebih dari 1 (satu) bulan sejak 

tanggal 10 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dan 

dalam Pasal 17A ayat (1), penjaminan Peserta diberhentikan sementara.  

Hal di atas diperjelaskan lagi dalam Peraturan BPJS Kesehatan 

Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Iuran Jaminan 

Kesehatan dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran 

Iuran Jaminan Kesehatan dalam Pasal 19 Ayat (1) Peserta dan Pemberi 

Kerja, wajib membayar Iuran Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan 

paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan. Dan hal itu dipertegas lagi 

di Ayat (2) yaitu Dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran Iuran 

Jaminan Kesehatan lebih dari 1 (satu) bulan sejak tanggal 10 (sepuluh) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjaminan Peserta diberhentikan 

sementara. 

Apabila peserta masih juga menunggak, maka pihak penyelenggara 

BPJS Kesehatan harus segera mengirim surat pemberitahuan kepada 

peserta BPJS Kesehatan yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku. 

Artinya bukan didiamkan saja sampai lebih dari 1 bulan keterlambatan 

tanpa adanya peringatan dan langsung diberhentikan status kepesertaannya. 

BPJS Kesehatan juga tidak memberikan batasan waktu untuk melakukan 

pelunasan. Peserta bisa melakukan pelunasan seluruh tagihan kapan saja 

dan bisa kembali mengaktifkan status kepesertaannya. 
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Dan bagi peserta yang menunggak tapi ingin melakukan 

pembayaran tagihan dengan mencicil maka BPJS Kesehatan yang 

bekerjasama dengan kader JKN akan membuatkan rekening di Bank BNI 

untuk peserta tersebut, yang nantinya peserta bisa menyetorkan uang ke 

rekening tersebut dan nantinya akan digunakan untuk melunasi tagihan 

iuran BPJS nya. Uang yang telah disetorkan juga tidak bisa diambil karena 

tidak difasilitasi dengan kartu ATM. Dengan ini akan memudahkan peserta 

yang memiliki tunggakan selama beberapa bulan karena bisa mulai 

membayar dengan cara mencicil.
38

 

Apabila peserta memang tidak mampu memenuhi pembayaran 

BPJS Kesehatan untuk seluruh anggota keluarganya dan diketahui sebagai 

masyarakat tidak mampu maka dapat dikategorikan sebagai Peserta 

Penerima Bantuan Iuran (PBI) yaitu program Jaminan Kesehatan bagi 

Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang dibayar oleh Pemerintah.  
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