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JKN (JAMINAN KESEHATAN NASIONA)

BPJS KESEHATAN



PERATURAN PRESIDEN 
NOMOR : 12 TAHUN 2013

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN 
NASIONAL



PESERTA JAMINAN KESEHATAN
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1. PBI yg tergolong fakir miskin dan orang tdk
mampu

2.  Peserta bukan PBI
- Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya
- Pekerja bukan penerima upah dan anggota

keluarganya
- Bukan pekerja dan anggota keluarganya



KEPESERTAAN

1. Tahap I yang akan dimulai 01 Januari 2014
- PBI Jaminan Kesehatan (Jamkesmas)
- TNI / PNS Hankam dan anggota keluarganya
- POLRI / PNS POLRI dan anggota keluarganya
- Peserta Askes
- Peserta JPK PT Jamsostek

2.     Tahap II meliputi seluruh penduduk yang belum
masuk sebagai Peserta BPJS Kesehatan paling 
lambat pada tanggal 01 januari 2019

3.      Peserta yang mengalami Pemutusan Hubungan
Kerja dan cacat total tetap memperoleh hak manfaat
jaminan kesehatan paling lama 6 bln sejak di PHK 
tanpa membayar iuran



FASILITAS KESEHATAN
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1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

bertanggung jawab atas kesediaan

fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan

pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan

progam jaminan kesehatan

2.  Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

dapat memberikan kepada swasta untuk

berperan serta memenuhi ketersediaan

fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan

pelayanan kesehatan



PELAYANAN DI PPK TINGKAT LANJUT 

1.    RJTL meliputi :
- Administrasi Pelayanan
- Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi

spesialis oleh dokter spesialis dan
subspesialis

- Tindakan medis spesialistik sesuai indikasi
medis

- Pelayanan obat dan bahan habis pakai
- Pelayanan alat kesehatan implant
- Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan

sesuai indikasi medis
- Rehabilitasi medis
- Pelayanan Darah
- Pelayanan kedokteran forensik
- Pelayanan Jenazah di Fasilitas Kesehatan
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RAWAT INAP :
1. Perawatan inap non intensif
2. Perawatan inap di ruang intensif

Obat-obatan dan bahan habis pakai :
Pelayanan obat dan bahan habis pakai
berpedoman pada daftar dan harga obat, dan
bahan medis habis pakai yang ditetapkan oleh
Menteri Kesehatan

PELAYANAN DI PPK TINGKAT LANJUT :



Manfaat Akomodasi meliputi

1. Klas I

Pegawai Gol III dan IV serta peserta yg lain yang 
disetarakan dengan Gol pegawai tersebut

2. Klas II

Pegawai Gol I dan II serta peserta yang lain yang 
disetarakan dengan Gol pegawai tersebut

3. Klas III

Peserta PBI dan peserta yg membayar iuran untuk
menfaat pelayanan di ruang klas III



ASOSIASI KESEHATAN

1.    Besaran pembayaran kepada faskes ditentukan
berdasarkan kesepakatan BPJS Kesehatan dengan
Asosiasi Fasilitas Kesehatan di wilayah tersebut
dengan mengacu pada standard tarif yang 
ditetapkan oleh Menteri.

2.    Dalam hal tidak ada kesepakatan atas besaran
pembayaran sebagaimana dimaksud diatas, Menteri
memutuskan besaran pembayaran atas program 
Jaminan Kesehatan yang diberikan



CARA PEMBAYARAN FAS KES

BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada
Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjut
berdasarkan cara Indonesian Case Based Groups 
(INA-CBG’s)



PERATURAN PRESIDEN INI MULAI          
BERLAKU PADA TANGGAL

01 JANUARI 2014
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