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DASAR HUKUM 

1. UU nomor 40 tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional

2. UU nomor 24 tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
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PASAL-PASAL YANG BERKAITAN 
DENGAN KEPESERTAAN

 Peserta JK adalah setiap orang
yang telah membayar iuran atau
iurannya dibayar oleh pemerintah

 Anggota keluarga peserta berhak
menerima manfaat JK

 Setiap peserta dapat
mengikutsertakan anggota
keluarga yang lain yang menjadi
tanggungan dengan penambahan
iuran

Pekerja yang memiliki anggota
keluarga lebih dari 5 orang dan
ingin mengikutsertakan anggota
keluarga yang lain wajib membayar
tambahan iuran

Pemerintah secara bertahap
mendaftarkan PBI sebagai peserta
kepada BPJS

Pasal 15

Pasal 20

Pasal 14

Pasal 21

Pemberi kerja secara bertahap wajib
mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sbg
peserta kepada BPJS sesuai dengan program
jaminan sosial yang diikuti

UU SJSN
No 40 Th 2004

Pasal 13

 BPJS wajib memberikan
nomor identitas tunggal
kepada setiap peserta
dan anggota
keluarganya

 BPJS wajib memberikan
informasi tentang hak
dan kewajiban kepada
peserta untuk mengikuti
ketentuan yang berlaku

Pasal 28
 Kepesertaan JK tetap berlaku paling

lama 6 bulan sejak seorang peserta
mengalami PHK

 Dalam hal peserta sebagaimana
dimaksud diatas, setelah 6 bulan belum
memperoleh pekerjaan dan tidak
mampu, iurannya dibayar oleh
pemerintah

 Peserta yang mengalami cacat total
tetap dan tidak mampu, iurannya
dibayar oleh Pemerintah

Pasal 16

Setiap peserta
berhak memperoleh
manfaat dan
informasi tentang
pelaksanaan
program jaminan
sosial yang diikuti

 Setiap peserta wajib membayar iuran yang
besarnya ditetapkan berdasarkan persentase
dari upah atau jumlah nominal tetentu

 Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran
dari pekerjanya, menambahkan iuran yang
menjadi kewajibannya dan membayarkan
iuran tersebut kepada BPJS secara berkala

Pasal 17
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Pemerintah
mendaftarkan PBI dan
anggota keluarganya
sebagai peserta
kepada BPJS

Wewenang BPJS
antara lain
mengenakan sanksi
administratif kepada
Peserta atau Pemberi
Kerja yang tidak
memenuhi
kewajibannya Setiap orang, termasuk orang asing

yang bekerja paling singkat 6
(enam) bulan di Indonesia, wajib
menjadi Peserta program Jaminan
Sosial

Pasal 15Pasal 18

Pasal 14

Pasal 10
Kewajiban BPJS antara lain memberikan nomor
identitas tunggal kepada Peserta

UU BPJS
No 24 Th 2011

Pasal 13

PASAL-PASAL YANG BERKAITAN 
DENGAN KEPESERTAAN

 Pemberi Kerja secara bertahap
wajib mendaftarkan dirinya dan
Pekerjanya sebagai Peserta kepada
BPJS sesuai dengan program
Jaminan Sosial yang diikuti

 Pemberi Kerja, dalam melakukan
pendaftaran, wajib memberikan
data dirinya dan Pekerjanya berikut
anggota keluarganya secara lengkap
dan benar kepada BPJS

Pasal 11

Tugas BPJS antara lain
melakukan dan atau
menerima pendaftaran
Peserta

Pasal 16

 Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja
dan PBI, yang memenuhi persyaratan
kepesertaan dalam program Jaminan
Sosial wajib mendaftarkan dirinya dan
anggota keluarganya sebagai Peserta
kepada BPJS sesuai dengan program
Jaminan Sosial yang diikuti

 Setiap orang wajib memberikan data
mengenai dirinya dan anggota
keluarganya secara lengkap dan benar
kepada BPJS

Pemberi Kerja selain
Penyelenggara Negara
yang tidak melaksanakan
ketentuan pasal 15 dan
16 dikenai sanksi
administratif

Pasal 17

Pasal 19
tentang

Pembayaran
Iuran
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Perpres Jaminan Kesehatan (psl  2 & 4) *

Peserta Jaminan Kesehatan meliputi :

1. PBI (Penerima Bantuan Iuran) Jaminan
Kesehatan

2. Bukan PBI Jaminan Kesehatan
a. Pekerja Penerima Upah dan Anggota Keluarganya
b. Pekerja Bukan Penerima Upah dan Anggota Keluarganya
c. Bukan Pekerja dan Anggota Keluarganya
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KELOMPOK PESERTA JAMINAN KESEHATAN
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PENERIMA 
BANTUAN IURAN 

(PBI) JK

BUKAN PBI JK

Pekerja Penerima 
Upah

a. PNS (Pusat & Daerah)

b. Anggota TNI

c. Anggota Polri

d. Pejabat Negara

e. Pegawai Pemerintah Non PNS

f. Pegawai Swasta

g. Pekerja yang tidak termasuk poin a sd f yang menerima upah 

Pekerja Bukan 
Penerima upah

Pekerja Mandiri 
Profesional

Sektor Informal

Bukan Pekerja

a. Investor

b. Pemberi Kerja

c. Penerima Pensiun

d. Veteran

e. Perintis Kemerdekaan 

f. bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a 
sampai dengan huruf e yang mampu 
membayar iuran

• Bagi Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah  termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling 
singkat 6 (enam) bulan

• Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan dapat mengikut sertakan anggota keluarga yang lain 6



Dasar Teori

• Di awal program beberapa negara memilih 
jenis kepesertaan (Weber 2009) :
– sukarela

• hanya orang-orang yang secara aktif melamar untuk
menjadi peserta yang terdaftar. yang paling tertarik
adalah kelompok berisiko tinggi dan ini akan
menghasilkan campuran berisiko tinggi (high-risk mix).

• Adverse selection akan terjadi jika orang tidak memilih
asuransi selama mereka sehat, tetapi segera setelah
mereka jatuh sakit parah, mereka mengajukan
permohonan untuk menjadi peserta.



Dasar Teori

 wajib yang terbatas, misalnya, untuk
kelompok individu seperti karyawan sektor
formal, koperasi, asosiasi atau bahkan desa.

• memanfaatkan struktur organisasi dan
administrasi yang ada untuk asuransi
kesehatan.



Dasar Teori

•Steven R. Tabor (2005) :

“Banyak orang di sektor informal tidak dapat
mengikuti prosedur yang rumit. Beberapa tidak bisa
membaca atau menulis. Oleh karena itu, prosedur
dirancang sederhana, mudah digunakan dan mudah
dimengerti peserta”



Strategi Fungsi Manajemen
Administrasi Kepesertaan

• Menyusun SLA dan prosedur pendaftaran
yang efektif dan efisien

• Meningkatkan pelayanan administrasi
kepesertaan

SLA durasi
Pendaftaran

• Mengembangkan point of service dalam
pendaftaran peserta (melalui WEB, Mobile 
Customer Service, & instansi peserta)

Jumlah point of 
service pendaftaran

peserta

• Menyusun prosedur peremajaan data yang ketat

• Mengoptimalkan verifikasi dan validasi data

• Meningkatkan akurasi data peserta melalui kerjasama
dengan institusi terkait (BKN, BKD,Jamsostek,Taspen, 
Asabri,TNP2K, dan Dukcapil)

Validitas data
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2. PENGALIHAN PROGRAM



TAHAPAN PENGALIHAN DATA KEPESERTAAN
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PENETAPAN 
STRUKTUR 

DATA

MEKANISME 
PENGIRIMAN 

DATA

PROSES 
MIGRASI 

DATA

UPDATE DAN 
PEMUTAKHIRA

N DATA
DATABASE 
TUNGGAL



Kegiatan Pengalihan Program
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Kegiatan Pengalihan Program
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PKS / MOU Pengalihan Program

PT. Askes (Persero)

NO Program PKS/MOU Juknis/
Pedoman Kerja

1 JPK JAMSOSTEK V V

2 JPK POLRI V V

3 JPK TNI DAN KEMHAN V V

4 JPK JAMKESMAS V Menunggu 
penandatanganan
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Pengalihan Data Peserta

PT. Askes (Persero)

NO Program Pencapaian Keterangan

1 JPK JAMSOSTEK 25% Penyerahan data dummy 
untuk proses migrasi  data

2 JPK POLRI 70% Proses migrasi

3 JPK TNI DAN KEMHAN 70% Proses migrasi

4 JPK JAMKESMAS 100% Masih update data 
pengganti SE Menkes no 
149 tahun 2013

5 JPK Askes Sosial 100%
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1. Pengalihan data Polri, Kemhan dan TNI sudah 
diterima namun masih harus di tindaklanjuti di 
daerah:

• Penambahan anggota keluarga

• Penambahan NIK

• Penambahan Faskes Primer

2. Pemenuhan kelengkapan data dilakukan 2 
arah dari Instansi peserta dan dari PT Askes

Tindak lanjut pengalihan data Peserta
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VPN – IP
Melalui WEB Service

Sinkronisasi dengan Database DUKCAPIL

Database 
DUKCAPIL

Server 
Askes / BPJS

Transaksi
Di KC

1. Tahap awal pemberian NIK dilakukan secara offline dengan 
membandingkan data Existing Askes dengan data DUKCAPIL

2. Tahap transaksi  aplikasi dapat membaca data DUKCAPIL 
berdasarkan NIK melalui webservice secara realtime

NIK NIK

18



Pengembangkan point of service 
pendaftaran peserta BPJS Kesehatan

1. Melalui web 
 www.bpjs-kesehatan.go.id
 DIP elektronik

2. Melalui pihak ketiga -> chanel Bank 
 Bank
 Kantor Pos
 PPOB (Mini Market)

3. Mobile CS
 Peningkatan pemanfaatan 
 Penjadwalan kunjungan
 Tim khusus
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http://www.bpjs-kesehatan.go.id/
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Validasi
Peserta

Peserta

Aplikasi
Melakukan
Pencarian

Data

Aplikasi Menampilkan
Jenis Kepesertaan

Berhak Atas
Pelayanan ?

Ya

Entry Pelayanan
Penerbitan

SJP

Ada ?

Tidak

Ya

1. Nomor NIK
2. NOKA LAMA
3. NIP/NRP
4. Noka BPJS

Tidak

Database 
BPJS

Peserta

21
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3. DISAIN KARTU BPJS 
KESEHATAN



LATAR BELAKANG
• UNDANG UNDANG NO 24 / 2011 TENTANG BADAN 

PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL



• PERATURAN PRESIDEN NO 12 / 2013 TENTANG 
JAMINAN KESEHATAN

Pasal 13
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, 
BPJS berkewajiban untuk:
a. memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta;

Pasal 12 :

(1) setiap peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak
mendapatkan identitas peserta,

(2) Identitas peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat nama dan nomor identitas peserta.
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Contoh Disain Kartu BPJS Kesehatan

PT. Askes (Persero) 24



Invisible Ink Colour Logo BPJS
Kesehatan dengan warna merah
tampak terlihat dengan
menggunakan sinar UV

Dinamic spiral teks : teks mikro berukuran
random besar kecil berbentuk lengkung seperti
spiral membentuk kepulauan Indonesia

Hidden Image 2 Dimens : design security 
yang tersembunyi hanya bisa dilihat
dengan menggunakan plastic viewer (film 
pembaca) dengan cara film diputar atau
dibalik

Gabungan relief linewidth dan
background motif buble: 
background yang terbentuk dari
perbedaan ketebalan garis yang 
saling menyambung tanpa putus
dan kombinasi dengan efek
gelembung. Teks BPJS Kesehatan

Anti copy tulisan copy design 
tersembunyi hanya bisa muncul
atau terlihat apabila di fotocopy

Kolom barcode berisi
Nomor Peserta BPJS 

Kesehatan

SPESIFIKASI SECURITY PRINTING 
KARTU BPJS KESEHATAN
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SPESIFIKASI KARTU

1.Ukuran kartu : 54 x 86 mm (standard ISO)

2.Ukuran kertas : 21,7 x 30,48 cm.

3.Bahan :

• Kertas HVS 150 gram

• Plastik IC 110/110 micro (laminating)
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Penomoran Kartu BPJS Kesehatan

1. Nomor kartu peserta Askes Sosial dan 
Jamkesmas tetap digunakan tanpa mengganti 
nomor baru.

2. Peserta TNI, POLRI, Kemhan dan Eks JPK 
Jamsostek akan dilakukan migrasi data 
terpusat di Kantor Pusat

3. Pencetakan kartu dilakukan di Kantor Cabang

PT. Askes (Persero)
27
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4. Pemutakhiran Data



1. Kerjasama dengan BKN

2. Kerjasama dengan BKD

3. Kerjasama dengan DJPB

4. Kerjasama dengan PT Taspen

Dilakukan secara elektronik

(update data antar database)

Pemutakhiran data
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1. Kerjasama dengan BKN
2. Kerjasama dengan BKD
3. Kerjasama dengan DJPB
4. Kerjasama dengan PT Taspen
5. Kerjasama dengan Jamsostek
6. Kerjasama dengan TNI,POLRI, Kemhan
7. Kerjasama dengan Kementrian Sosial dan Kemenkes
8. Kerjasama dengan Dukcapil 

Dilakukan secara elektronik
(update data antar database atau menggunakan webservice)

Pemutakhiran data Era BPJS
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• Dilakukan rekonsiliasi data terhadap Badan 
Usaha

• Setiap bulan paling lambat tgl 10 bulan 
berikutnya peserta/pemberi kerja harus 
membayar premi

Pemutakhiran data premi
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Peserta mengisi dan
menyampaikan formulir
Daftar Isian Peserta (DIP)

Petugas menerima
dokumen

Petugas memeriksa 
kelengkapan dokumen

Petugas melakukan 
verifikasi dan validasi data

Petugas melakukan entri 
data

Petugas memberi nomor
identitas tunggal dan
virtual account

Petugas memberikan
informasi jumlah tagihan
iuran yang harus dibayarkan

Peserta menerima
informasi jumlah
tagihan iuran
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Peserta melakukan 
pembayaran iuran

Bank menerima Iuran Bank memberikan bukti
bayar

Petugas menerima
bukti pembayaran iuran

Petugas melakukan 
pencetakan kartu peserta

Petugas mencatat tanda 
terima kartu peserta

Peserta menerima kartu 
peserta

Peserta mendapat kan 
pelayanan RJTP di  PPK 
Tk.1(puskesmas/dokter)
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Peserta melakukan
pendaftaran di kantor
pihak ketiga

Pihak ketiga melakuk an 
konfirmasi data NIK sebagai
syarat pendaftaran peserta

Pihak ketiga melakuk an 
entry data berdasarkan NIK 
untuk koneksi ke web 
service Dukcapil

Pihak ke-3 melakukan
konfirmasi data hasil entry 
& tanya informasi
tambahan (no hp, PPK Tk I)

Pihak ketiga memberi 
nomor identitas tunggal 
dan virtual account

Pihak ketiga memberikan
informasi jumlah tagihan
iuran yang harus
dibayarkan

Peserta menerima
informasi jumlah
tagihan iuran

Peserta melakuk an 
pembayaran iuran
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Pihak ketiga menerima
iuran

Pihak ketiga mencetak 
bukti bayar iuran

Peserta menerima bukti
pembayaran iuran

Peserta mendatangi Kantor 
Cabang BPJS Kesehat an 
untuk melakukan pencet
akan k artu peserta

Petugas mencetak Daftar 
Isian Peserta  &kartu 
peserta BPJS Kesehatan

Peserta mendatangi
Kantor Cabang BPJS Kes
ehatan untuk
melakukan pencetakan
kartu peserta

Peserta menandatangani
Daftar Isian

Peserta menerima
kartu peserta

Peserta mendapat kan 
pelayanan RJTP di  PPK 
Tk.1 (puskesmas/dokter)
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Peserta mengisi form daftar
isian peserta melalui
website dan mencetak
form isian

Petugas memeriksa aplikasi
web untuk mengecek
pendaftar

Petugas melakukan  
konfirmasi kepada peserta

Peserta memberikan
konfirmasi dan mendatangi
kantor cab. BPJS Kesehatan

Peserta membawa     
berkas yang dibutuhkan

Petugas menerima berkas
dan melakukan verifikasi
berkas

Petugas memberi
nomor identitas tunggal
dan virtual account

Peserta menerima
informasi jumlah
tagihan iuran



37

Peserta melakukan
pembayaran iuran

Bank menerima iuran Bank memberikan bukti 
bayar

Petugas menerima bukti
pembayaran iuran

Petugas melakukan 
pencetakan kartu peserta

Petugas mencatat tanda
terima kartu peserta

Peserta menerima kartu
peserta

Peserta mendapat kan 
pelayanan RJTP di  PPK 
Tk.1(puskesmas/dokter)



TERIMA KASIH
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BPJS Kesehatan .., Wujudkan Gotong Royong untuk Generasi yang Lebih Baik



PENDAFTARAN PESERTA
Proses Pendaftaran menjadi peserta BPJS Kesehatan dapat dilakukan secara secara
kolektif maupun dilakukan secara perorangan,dengan ketentuan sebagai berikut :

Pekerja Penerima Upah

• Pendaftaran secara kolektif :
1. Manual:

• Jumlah anggota kelompok minimal 2 anggota
• Mengisi dan menyerahkan formulir daftar isian pesertadengan melampirkan

Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm masing-masing 1 (satu lembar)
2. Pendaftaran secara berkelompok melalui migrasi database. Database disampaikan

dalam bentuk format xls, dengan struktur data terdiri :
• Variable data :

disesuaikan dengan struktur daftar Isian dengan tetap melampirkan DIP
• Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm masing-masing 2 lembar

(kecuali bagi anak usia balita)
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Pendaftaran peserta lanjutan .....
(Pekerja penerima upah)

• Pendaftaran secara perorangan :
1. Pejabat Negara

Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) untuk selanjutnya daftar isian tersebut
di tanda tangani oleh pimpinan unit kerja dan diberikan stempel unit kerja. Daftar
Isian Peserta dilampiri dengan pas foto berwarna terbaru masing-masing 2 (dua)
lembar ukuran 3 cm X 4 cm (kecuali bagi anak usia balita) serta menunjukkan
dokumen sebagai berikut :
• Asli/foto copy petikan SK Penetapan sebagai Pejabat Negara
• asli/foto copy Daftar Gaji yang dilegalisasi oleh pimpinan unit kerja
• asli/foto copy KP4 yang dilegalisasi oleh pejabat setingkat eselon II
• asli/foto copy Kartu Keluarga
• asli KTP (diutamakan KTP elektronik)
• Foto copy surat nikah
• Foto copy akte kelahiran anak/surat keterangan lahir/SK Pengadilan Negeri untuk

anak angkat
• Surat Keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21

tahun sampai dengan usia ke 25 tahun (bulan, tanggal dan tahun))
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Pendaftaran peserta lanjutan .....
(pendaftaran secara perorangan)

2. Pegawai Negeri Sipil
Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) untuk selanjutnya daftar isian tersebut di
tanda tangani oleh pimpinan unit kerja dan diberikan stempel unit kerja. Daftar Isian
Peserta dilampiri dengan pas foto terbaru masing-masing 2 (dua) lembar ukuran 3 X 4
cm (kecuali bagi anak usia balita) serta menunjukkan dokumen sebagai berikut :
• Asli/foto copy SK PNS terakhir
• Asli/foto copy Daftar Gaji yang dilegalisasi oleh pimpinan unit kerja
• Asli/foto copy KP4 yang dilegalisasi oleh pejabat setingkat eselon II
• Asli/foto copy Kartu Keluarga
• Foto copy KTP (diutamakan KTP elektronik)
• Foto copy surat nikah
• Foto copy akte kelahiran anak/surat keterangan lahir/SK Pengadilan Negeri untuk

satu anak angkat yang ditanggung
• Surat Keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21

tahun sampai dengan usia ke 25 tahun (bulan, tanggal dan tahun))
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Pendaftaran peserta lanjutan .....
(pendaftaran secara perorangan)

3. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada BUMN/BUMD
Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) untuk selanjutnya daftar isian tersebut di
tanda tangani oleh pimpinan unit kerja dan diberikan stempel unit kerja. Daftar Isian
Peserta dilampiri dengan pas foto terbaru masing-masing 1 (satu) lembar ukuran 3cm
x 4 cm (kecuali bagi anak usia balita) serta menunjukkan dokumen sebagai berikut :
• Asli/foto copy SK PNS yang dipekerjakan pada BUMN/BUMD
• Asli/foto copy Daftar Gaji yang dilegalisasi oleh pimpinan unit kerja
• Asli/foto copy Kartu Keluarga
• Asli/foto copy KTP (diutamakan KTP elektronik)
• Foto copy surat nikah
• Foto copy akte kelahiran anak/surat keterangan lahir/SK Pengadilan Negeri untuk

satu anak angkat yang ditanggung
• Surat Keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21

tahun sampai dengan usia ke 25 tahun (bulan, tanggal dan tahun))
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Pendaftaran peserta lanjutan .....
(pendaftaran secara perorangan)

4. Anggota TNI
Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) untuk selanjutnya daftar isian tersebut di
tanda tangani oleh pimpinan unit kerja dan diberikan stempel unit kerja. Daftar Isian
Peserta dilampiri dengan pas foto terbaru masing-masing 1 (satu) lembar ukuran 3
cmx 4 cm (kecuali bagi anak usia balita) serta menunjukkan dokumen sebagai berikut :
• Asli/foto copy SK kepangkatan terakhir
• Asli/foto copy Daftar Gaji yang dilegalisasi oleh pimpinan unit kerja
• Asli/foto copy KU 1 yang dilegalisasi oleh pejabat setingkat eselon II
• Asli/foto copy Kartu Keluarga
• Asli/foto copy KTP (diutamakan KTP elektronik)
• Foto copy surat nikah
• Foto copy akte kelahiran anak/surat keterangan lahir/SK Pengadilan Negeri untuk

satu anak angkat yang ditanggung
• Surat Keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21

tahun sampai dengan usia 25 tahun (bulan, tanggal dan tahun))
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Pendaftaran peserta lanjutan .....
(pendaftaran secara perorangan)

5. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
• Pejabat Negara Non Pegawai Negeri :

(Presiden, Menteri, Gubernur/Wkl Gubernur, Bupati/Wkl Bupati, Walikota/Wkl Walikota, DPR,
DPD, DPRD).
Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) untuk selanjutnya daftar isian tersebut di tanda
tangani oleh Kepala Biro/Bagian Keuangan. Daftar Isian Peserta dilampiri dengan pas foto
berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm masing-masing 2 (dua) lembar (kecuali bagi anak usia
balita) serta menunjukkan dokumen sebagai berikut :

• Asli/foto copy SK pengangkatan sebagai pejabat negara
• Asli/foto copy Kartu Keluarga
• Asli/foto copy KTP (diutamakan KTP elektronik)
• Foto copy surat nikah
• Foto copy akte kelahiran anak/surat keterangan lahir/SK Pengadilan Negeri untuk satu

anak angkat yang ditanggung
• Surat Keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21 tahun

sampai dengan usia 25 tahun (bulan, tanggal dan tahun))
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Pendaftaran peserta lanjutan .....
(pendaftaran secara perorangan)

6. Pegawai Swasta
Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) untuk selanjutnya daftar isian tersebut di tanda
tangani oleh Kepala Bagian Personalia/HRD. Daftar Isian Peserta dilampiri dengan pas foto
berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm masing-masing 2 (dua) lembar (kecuali bagi anak usia
balita) serta menunjukkan dokumen sebagai berikut :
• Bukti diri sebagai Tenaga Kerja / karyawan aktif pada perusahaan
• Perjanjian Kerja / SK pengangkatan sebagai pegawai
• Asli/foto copy KTP (diutamakan KTP elektronik)
• Asli/foto copy Kartu Keluarga
• Bukti pembayaran iuran Jaminan Kesehatan
• Foto copy surat nikah
• Foto copy akte kelahiran anak/surat keterangan lahir/SK Pengadilan Negeri untuk satu anak

angkat yang ditanggung.
• Bagi WNA menunjukan Kartu Ijin Tinggal Sementara/Tetap (KITAS/KITAB)
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Pendaftaran peserta lanjutan .....

Pekerja Bukan Penerima Upah

• Pendaftaran secara kolektif :
1. Manual:

• Jumlah anggota kelompok minimal 2 anggota
• Mengisi dan menyerahkan formulir daftar isian peserta dengan melampirkan

Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm masing-masing 1 (satu lembar)
2. Pendaftaran secara berkelompok melalui migrasi database. Database disampaikan

dalam bentuk format xls, dengan struktur data terdiri :
• Variable data :

disesuaikan dengan struktur daftar Isian dengan tetap melampirkan DIP
• Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm masing-masing 2 lembar

(kecuali bagi anak usia balita)
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Pendaftaran peserta lanjutan .....
(Pekerja bukan penerima upah)

• Pendaftaran secara perorangan :
1. Pekerja diluar Hubungan Kerja atau Pekerja Mandiri

Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP). Daftar Isian Peserta dilampiri dengan
pas foto terbaru masing-masing 2 (dua) lembar ukuran 3 cmx 4 cm (kecuali bagi anak
usia balita), melampirkan Surat keterangan kesanggupan membayar iuran Jaminan
Kesehatan serta menunjukkan dokumen sebagai berikut :
• Asli/foto copy KTP (diutamakan KTP elektronik)
• Asli/foto copy Kartu Keluarga
• Foto copy surat nikah
• Foto copy akte kelahiran anak/surat keterangan lahir yang menjadi tanggungan.
• Bagi WNA menunjukan Kartu Ijin Tinggal Sementara/Tetap (KITAS/KITAB)

47



Pendaftaran peserta lanjutan .....
(Pekerja bukan penerima upah)

2. Kelompok Paguyuban/Koperasi
Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) untuk selanjutnya daftar isian tersebut
di ketahui dan di tanda tangani oleh penanggung jawab kelompok
paguyuban/koperasi. Daftar Isian Peserta dilampiri dengan pas foto terbaru masing-
masing 2(dua) lembar ukuran 3 cm x 4 cm (kecuali bagi anak usia balita),
melampirkan Surat keterangan kesanggupan membayar iuran Jaminan Kesehatan
serta menunjukkandokumen sebagai berikut :
• Asli/foto copy KTP (diutamakan KTP elektronik)
• Asli/foto copy Kartu Keluarga
• Foto copy surat nikahbagi yang telah menikah dan menjadi tanggungannya
• Foto copy akte kelahiran anak/surat keterangan lahir yang menjadi tanggungan.
• Bagi WNA menunjukan Kartu Ijin Tinggal Sementara/Tetap (KITAS/KITAP)
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Pendaftaran peserta lanjutan .....
(Pekerja bukan penerima upah)

3. Kelompok Asosiasi
Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) untuk selanjutnya daftar isian tersebut
di ketahui dan di tanda tangani oleh penanggung jawab asosiasi. Daftar Isian Peserta
dilampiri dengan pas foto terbaru masing-masing 2 (dua) lembar ukuran 3 cm x4 cm
(kecuali bagi anak usia balita), melampirkan Surat keterangan kesanggupan
membayar iuran Jaminan Kesehatan serta menunjukkandokumen sebagai berikut :
• Asli/foto copy Kartu Keluarga
• Asli/foto copy KTP (diutamakan KTP elektronik)
• Foto copy surat nikah bagi yang telah menikah dan menjadi tanggungannya
• Foto copy akte kelahiran anak/surat keterangan lahir yang menjadi tanggungan.
• Bagi WNA menunjukan Kartu Ijin Tinggal Sementara/Tetap (KITAS/KITAP)
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Pendaftaran peserta lanjutan .....

Bukan Pekerja

• Pendaftaran secara kolektif :
1. Manual:

• Jumlah anggota kelompok minimal 2 anggota
• Mengisi dan menyerahkan formulir daftar isian peserta dengan melampirkan

Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm masing-masing 1 (satu lembar)
2. Pendaftaran secara berkelompok melalui migrasi database. Database disampaikan

dalam bentuk format xls, dengan struktur data terdiri :
• Variable data :

disesuaikan dengan struktur daftar Isian dengan tetap melampirkan DIP
• Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm masing-masing 2 lembar

(kecuali bagi anak usia balita)
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Pendaftaran peserta lanjutan .....
(Bukan Pekerja)

• Pendaftaran secara perorangan :
1. Investor

Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) untuk selanjutnya daftar isian tersebut
di tandatangani, dengan melampirkan :
• Surat keterangan kesanggupan membayar iuran Jaminan Kesehatan
• Menunjukan Asli/foto copy Kartu Keluarga/KTP
• Pas foto terbaru ukuran 3 cm x4 cm = 2 lembar
• Bagi WNA menunjukan Kartu Ijin Tinggal Sementara/Tetap (KITAS/KITAP)
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Pendaftaran peserta lanjutan .....
(Bukan Pekerja)

2. Pemberi Kerja
Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) untuk selanjutnya daftar isian tersebut
di ketahui dan di tandatangani pemberi kerja, dengan melampirkan :
• Surat keterangan kesanggupan membayar iuran Jaminan Kesehatan
• Menunjukan Asli/foto copy Kartu Keluarga/KTP
• Pas foto terbaru ukuran 3 cm x4 cm = 2 lembar
• Bagi WNA menunjukan Kartu Ijin Tinggal Sementara/Tetap (KITAS/KITAP)
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Pendaftaran peserta lanjutan .....
(Bukan Pekerja)

3. Penerima Pensiun
• Penerima Pensiun PNS

Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) untuk selanjutnya daftar isian
tersebut di tandatangani, dengan menunjukan:
• asli/foto copy Kartu Keluarga/KTP
• Pas foto terbaru ukuran 3 cm x4 cm = 2 lembar
• Fotocopy surat tanda bukti penerima pensiun atau KARIP
• Fotocopy surat nikah, akte kelahiran anak/keterangan lahir, surat keputusan

pengadilan negeri untuk satu anak angkat yang ditanggung.
• Surat keterangan sekolah / perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21

tahun sampai dengan 25 tahun)
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Pendaftaran peserta lanjutan .....
(Bukan Pekerja)

3. Penerima Pensiun
• Penerima Pensiun PNS

Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) untuk selanjutnya daftar isian
tersebut di tandatangani, dengan menunjukan:
• asli/foto copy Kartu Keluarga/KTP
• Pas foto terbaru ukuran 3 cm x4 cm = 2 lembar
• Fotocopy surat tanda bukti penerima pensiun atau KARIP
• Fotocopy surat nikah, akte kelahiran anak/keterangan lahir, surat keputusan

pengadilan negeri untuk satu anak angkat yang ditanggung.
• Surat keterangan sekolah / perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21

tahun sampai dengan 25 tahun)
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Pendaftaran peserta lanjutan .....
(Bukan Pekerja) ...penerima pensiun...

• Penerima Pensiun Pejabat Negara
Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) untuk selanjutnya daftar isian
tersebut di tandatangani, dengan menunjukan:
• asli/foto copy Kartu Keluarga/KTP
• Pas foto terbaru ukuran 3 cm x4 cm = 2 lembar
• Fotocopy surat tanda bukti penerima pension atau KARIP
• Fotocopy surat nikah, akte kelahiran anak/keterangan lahir, surat keputusan

pengadilan negeri untuk satu anak angkat yang ditanggung.
• Surat keterangan sekolah / perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21

tahun sampai dengan 25 tahun)
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Pendaftaran peserta lanjutan .....
(Bukan Pekerja) ...penerima pensiun...

• Penerima Pensiun TNI
Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) untuk selanjutnya daftar isian
tersebut di tandatangani, dengan menunjukan:
• Asli/foto copy Kartu Keluarga/KTP
• Pas foto terbaru ukuran 3 cm x4 cm = 2 lembar
• Fotocopy surat tanda bukti penerima pensiun atau Kartu tanda peserta ASABRI
• Fotocopy surat nikah, akte kelahiran anak/keterangan lahir, surat keputusan

pengadilan negeri untuk satu anak angkat yang ditanggung.
• Surat keterangan sekolah / perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21

tahun sampai dengan 25 tahun)
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Pendaftaran peserta lanjutan .....
(Bukan Pekerja) ...penerima pensiun...

• Penerima Pensiun Polri
Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) untuk selanjutnya daftar isian
tersebut di tandatangani, dengan menunjukan:
• Asli/foto copy Kartu Keluarga/KTP
• Pas foto terbaru ukuran 3 cm x4 cm = 2 lembar
• Fotocopy surat tanda bukti penerima pensiun atau Kartu tanda peserta ASABRI
• Fotocopy surat nikah, akte kelahiran anak/keterangan lahir, surat keputusan

pengadilan negeri untuk satu anak angkat yang ditanggung.
• Surat keterangan sekolah / perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21

tahun sampai dengan 25 tahun)
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Pendaftaran peserta lanjutan .....
(Bukan Pekerja) ...penerima pensiun...

• Perintis Kemerdekaan
Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) untuk selanjutnya daftar isian
tersebut di tandatangani, dengan menunjukan:
• Asli/foto copy Kartu Keluarga/KTP
• SKEP Perintis Kemerdekaan
• Pas foto terbaru ukuran 3 cm x4 cm = 2 lembar
• Fotocopy surat nikah, akte kelahiran anak/keterangan lahir, surat keputusan

pengadilan negeri untuk satu anak angkat yang ditanggung.
• Surat keterangan sekolah / perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21

tahun sampai dengan 25 tahun)
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Pendaftaran peserta lanjutan .....
(Bukan Pekerja) ...penerima pensiun...

• Veteran
Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) untuk selanjutnya daftar isian
tersebut di tandatangani, dengan menunjukan:
• Asli/foto copy Kartu Keluarga/KTP
• Asli/foto copy piagam petikan SK Pengesahan Gelar Kehormatan Veteran RI
• Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x4 cm = 2 lembar
• Fotocopy surat nikah, akte kelahiran anak/keterangan lahir, surat keputusan

pengadilan negeri untuk satu anak angkat yang ditanggung.
• Surat keterangan sekolah / perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21

tahun sampai dengan 25 tahun)
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Pendaftaran peserta lanjutan .....
(Bukan Pekerja) ...penerima pensiun...

• Penerima Program Pensiun Badan Usaha/Badan Lainnya
Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) untuk selanjutnya daftar isian
tersebut di tandatangani, dengan menunjukan:
• Surat keterangan kesanggupan membayar iuran Jaminan Kesehatan
• Menunjukan asli/foto copy Kartu Keluarga/KTP
• Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x4 cm = 2 lembar masing-masing

individu sesuai dengan jumlah yang ditanggung.
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Pendaftaran peserta lanjutan .....
(Bukan Pekerja) ...penerima pensiun...

• Janda/Duda/Anak Yatim/Anak Piatu dan Anak Yatim Piatu dari Penerima Pensiun
PNS / TNI / Polri / Pejabat Negara / Veteran/Perintis Kemerdekaan
Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) untuk selanjutnya daftar isian
tersebut di tandatangani, dengan menunjukan:
• Asli/foto copy Kartu Keluarga/KTP
• Surat Keputusan Janda/Duda/Anak Yatim/Anak Piatu dan Anak Yatim Piatu
• Pas foto terbaru ukuran 3 cm x4 cm = 2 lembar
• Fotocopy akte kelahiran anak/keterangan lahir, surat keputusan pengadilan

negeri untuk satu anak angkat yang ditanggung.
• Surat keterangan sekolah / perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21

tahun sampai dengan 25 tahun)
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Pendaftaran peserta lanjutan .....
(Bukan Pekerja) ...penerima pensiun...

• Pekerja Informal
Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) untuk selanjutnya daftar isian
tersebut di tandatangani, dengan menunjukan:
• Surat keterangan kesanggupan membayar iuran Jaminan Kesehatan
• Menunjukan asli/foto copy Kartu Keluarga/KTP
• Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x4 cm = 2 lembar masing-masing

individu sesuai dengan jumlah yang ditanggung.
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