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Diskusi Online : Mencari Solusi Percepatan Penyelesaian Klaim Pasien Covid-19 



Dasar Klaim Pasien Covid.  
1. Surat Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang 

Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging 

Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Coronavirus Disease 2019 

(Covid-19) ; tanggal 6 April 2020 

2. Lampiran Surat Menteri Keuangan Nomor S-275/MK.02/2020 tertanggal 6 April 2020. 

3. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.02.01/MENKES/295/2020 

tanggal 24 April 2020 tentang klaim penggantian biaya perawatan pasien penyakit 

infeksi emerging tertentu bagi rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19). 

4. Notulensi Video Conference Evaluasi dan Ketetapan Indentifikasi Permasalahan Klaim di 

Rumah Sakit ; No. JP.02.03/III/2885/2020 tertanggal 22 Mei 2020. (??) 

 



Kelompok Permasalahan Klaim Covid-19  

 
Permasalahan Internal Rumah Sakit menyangkut Standar 
Perawatan dan Prosedur Klaim Covid-19.  
 

Kendala Rumah Sakit dalam Mempersepsikan Standar 
Pelayanan RS. 
 

Beragamnya Persepsi Verifikator BPJS-K  

1 

2 
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Permasalahan internal Rumah Sakit 
 Screening masuk pasien PDP banyak variasinya, sangat tergantung fasilitas 

penunjang diagnostik rumah sakit. 

 Lamanya menunggu antrian hasil pemeriksaan PCR. 

 Kurangnya Pemahaman tim case mix rumah sakit  terhadap standar klaim 
pasien Covid, misalnya pasien ODP < 60 tahun tanpa Co Morbid, apakah 
bisa di klaim sebagai pasien Covid-19.  

 Kurang lengkapnya data rumah sakit sesuai standar klaim pasien Covid-19 

 KTP pasien dinyatakan tidak valid, karena tidak sesuai antara NIK dan KTP. 

 Masih double input dalam pengisian aplikasi klaim pasien Covid-19 dengan 
data online pasien Covid-19 yang diinput harian. 

 



Kendala dalam persepsi Standar Klaim 

 Tidak tersedianya  VTM dan sarana Swab nasofaring  , terutama 
pada awal masa wabah Covid. 

 Hasil pemeriksaan PCR ditolak karena tidak ada kop surat hasil 
pemeriksaan.  

 Pasien sudah meninggal sebelum dilakukan swab, sehingga tidak 
bisa di klaim. 

 Terkendala pemeriksaan kultur sputum yang tidak bisa dilakukan 
karena berbagai alasan. 

 Ruang isolasi dinyatakan tidak sesuai standar (tidak ada ante room, 
zonasi ruang isolasi dianggap salah, dsb nya). 



Kendala dalam persepsi Standar 
Klaim 

 Pasien Covid yang dirawat dalam ruang isolasi IGD, 
yang belum didaftarkan dalam data rumah sakit, tidak 
jelas apakah bisa di klaimkan. 

 Prosedur pengajuan klaim Covid-19 yang dispute, 
masih belum jelas. 

 Kriteria pemulangan pasien, wajib menunggu 2 x hasil 
swab negative, ataukan bila sudah tidak ada gejala 
klinis, pasien boleh dipulangkan dan isolasi mandiri. 



Beragamnya Persepsi Verifikator BPJS-K 
 Ada yang mempermasalahkan kontradiksi hasil Lab dengan 

PCR (misalnya PCR negative, expertise X Foto thorax 
dinyatakan pneumonia. 

 Mempermasalahkan Koding diagnosis yang dianggap tidak 
sesuai , padahal menurut rumah sakit sudah sesuai kondisi 
pasien PDP / Covid. 

 Verifikator ada yang mempermasalahkan waktu pengambilan 
sample swab pasien dalam perawatan. 

 Semua APD bantuan diperhitungkan sebagai pengurang, 
dan rumah sakit diminta data semua APD yang didapatkan 
baik membeli atau bantuan dilengkapi dengan bukti. 

 Verifikator meminta SK tarif pelayanan di ruang isolasi. 



Beragamnya Persepsi Verifikator BPJS-K 

 Verifikator kurang memahami kriteria ruang isolasi dan mempermasalahkan. 

 Ada verifikator yang menyatakan yang bisa di klaim, hanya pasien yang dirawat 

di ruang isolasi, yang dirawat di IGD tidak bisa diajukan klaim. 

 Tidak ada kejelasan tentang klaim pasien ODP < 60 tahun yang dirawat  dengan 

co-morbid atau tanpa co-morbid, permasalahan di jenis ruang perawatan dan 

bisa atau tidaknya di klaim, misalnya pasien ODP dengan Pneumonia dirawat di 

ruang non isolasi, sering menjadi dispute antara klaim JKN atau klaim Covid. 

 Ada Verifikator yang belum memberikan umpan balik dalam berita acara klaim.  

 Ada verifikator yang mempersepsikan Status Bencana Nasional hanya sampai 

tanggal 29 Mei 2020, sehingga sesudah itu tidak bisa di klaim.  



Mohon klarifikasi dan alternatif solusi dari 
para narasumber . 


