
Tanggapan 
Permasalahan Klaim Covid-19 yang dialami 

Rumah Sakit 
 

Oleh : 
Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan 

 
 



PERMASALAHAN INTERNAL RUMAH SAKIT 
• Screening masuk pasien PDP banyak variasinya, sangat tergantung fasilitas penunjang diagnostik rumah 

sakit.- di SE Menkes nomer 295 dijelaskan bahwa pelayanan rawat jalan untuk pasien covid adalah 
MINIMAL Konsultasi, Pemeriksaan Darah Rutin dan Ro Thorax 

• 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.   Sudah disebutkan dan 
disepakati di Surat Dirjen Hasil Notulensi bahwa pasien ODP < 60 Tahun Tanpa Comorbid dapat 
diklaimkan,  

• Kurang lengkapnya data rumah sakit sesuai standar klaim pasien Covid-19 .Kalo yang dimaksud adalah 
standart pelayanan sebaiknya rumah sakit membuat PPK dimasing masing rumah sakit dengan mengacu 
kepada standart yang ada di KMK 238 tahun 2020 , karena di KMK 238 jelas di sebutkan “DISESUAIKAN 
DENGAN KEMAMPUAN FASILITAS KESEHATAN” 

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



MASALAH IDENTITAS 

Sumber: Surat Dirjen yankes perihal Notulensi Kesepakatan 



KENDALA DALAM PERSEPSI STANDAR KLAIM 

• Terkendala pemeriksaan kultur sputum yang tidak bisa dilakukan karena berbagai alasan  
kembali ke PPK di rumah sakit, karena ini tergantung kemampuan rs juga 

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



MASALAH SWAB TEST 

Sumber: Surat Dirjen yankes perihal Notulensi Kesepakatan 



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.  kalo yg dimaksudkan didaftarkan ke dinas kesehatan, memang acuan 
utama klaim covid adalah data pasien nya tercatat di dinas kesehatan, kalo memang ada yang masih belum 
tercatat sebaiknya kordinasi dengan dinas kesehatan  

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

Sumber : SE menkes nomer 295 



BERAGAMNYA PERSEPSI VERIFIKATOR BPJS-K 

• Ada yang mempermasalahkan kontradiksi hasil Lab dengan PCR (misalnya PCR negative, expertise X 
Foto thorax dinyatakan pneumonia.  Dasar nya adalah PE dinas kesehatan 

• 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 

• Verifikator meminta SK tarif pelayann di ruang isolasi 



APD DAN OBAT 

Sumber : SE menkes nomer 295 2020 



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. - IGD yang diubah menjadi ruang isolasi dan pelayanan nya sesuai 
standart pelayanan isolasi yang dapat diajukan dalam klaim jaminana covid-19 

• 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.   prinsip 
jaminan covid adalah pelayanan di lakukan di ruang isolasi  serta pelayanan isolasi, selama tidak diruang isolasi 
maka tidak dapat diklaimkan 

• 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.  berdasarkan surat edaran gugus tugas nomer 6 tahun 2020 tentang status 
darurat bencana non alam pada point 4 dijelaskan status darurat akan berakir saat ditetapkan keppres 
tentang berakhirnya status bencana non alam sebagai bencana nasional 



• RUMAH SAKIT 

 Proses  pemberkasan yang kurang optimal  pending/dispute 

 Pemahaman regulasi yang kurang optimal  menghambat kelancaran proses klaim 

• PROSES INPUT APLIKASI EKLAIM 

 Pemahaman alur proses input aplikasi eklaim yang kurang  menghambat kecepatan klaim 

 Gagal upload berkas  karena factor jaringan atau data traffic yang tinggi 

 Pemahaman trouble shooting aplikasi E-klaim belum baik. 

• PROSES UPLOAD APLIKASI VCLAIM COVID 

 Gagal upload berkas 

 Data yang sudah berhasil terupload tidak ditemukan dalam aplikasi vclaim covid 

 Rumah Sakit belum terdaftar dalam database BPJS (terutama rumah sakit yang belum kerja sama) 

• PROSES VERIFIKASI 

 Pemahaman terhadap regulasi yang belum sama antara rumah sakit dan verifikator 

• PROSES DISPUTE  

 Pengaturan alur dispute klaim dari rumah sakit ke Kementerian Kesehatan 

 

 

KENDALA DAN PERMASALAHAN  
YANG SERING TERJADI 


