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KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 4344 TAHUN 2021
sebagai acuan bagi rumah sakit penyelenggara
pelayanan
COVID-19,
Pemerintah
Pusat,
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, dan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan dalam pelaksanaan
penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19

sebagai acuan dalam pelaksanaan
penggantian biaya pelayanan kasus
kejadian ikutan pasca vaksinasi
COVID-19

Pelaksanaan penggantian biaya pelayanan pasien
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilakukan melalui
pengajuan klaim oleh rumah sakit penyelenggara
pelayanan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang
dibedakan untuk pasien yang mulai dirawat:

sejak tanggal 28 Januari
2020 sampai dengan 14
Agustus 2020

sejak tanggal 15 Agustus 2020
sampai dengan 19 April 2021

sejak tanggal 20 April 2021

mengacu pada pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan/atau pedoman lain yang terkait dengan upaya
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang berlaku pada saat pasien mulai dirawat

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 4344 TAHUN 2021
Tujuan Umum :
Terselenggaranya klaim penggantian biaya pelayanan pasien COVID19 bagi rumah sakit yang
menyelenggarakan pelayanan COVID-19 dan pelaksanaan penggantian biaya pelayanan kasus kejadian ikutan
pasca vaksinasi COVID-19.
Tujuan Khusus :
a. memberikan acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota,
dan rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan pasien COVID-19 dan pelaksanaan penggantian biaya
pelayanan kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19;
b. memberikan acuan bagi petugas verifikator klaim pelayanan kesehatan bagi pasien COVID-19 dan
pelaksanaan penggantian biaya pelayanan kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19
c. memberikan kepastian penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19 dan pelaksanaan penggantian biaya
pelayanan kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19.

PERAN DAN FUNGSI
Kementerian Kesehatan
a.

b.

Melakukan penggantian biaya
pelayanan pasien COVID-19
dan klaim terhadap pelayanan
kesehatan kasus kejadian ikutan
pasca
vaksinasi
COVID-19
peserta
program
Jaminan
Kesehatan Nasional nonaktif
dan selain peserta program
Jaminan Kesehatan Nasional.
Melakukan pembayaran kepada
rumah sakit yang melakukan
pelayanan COVID-19

Dinas Kesehatan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota

BPJS Kesehatan
a.

b.

c.

d.

e.

f.

Melakukan pengelolaan administrasi klaim dengan
menyelenggarakan tata kelola data dan berkas klaim
atau tagihan dari rumah sakit yang melakukan
pelayanan COVID-19 dan klaim terhadap pelayanan
kesehatan kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi
COVID-19 secara transparan dan akuntabel.
Melakukan verifikasi tagihan pelayanan kesehatan dari
rumah sakit yang melakukan pelayanan COVID-19 dan
klaim terhadap pelayanan kesehatan kasus kejadian
ikutan pasca vaksinasi COVID-19.
Melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan
dalam rangka proses pembayaran tagihan klaim COVID19 dan klaim terhadap pelayanan kesehatan kasus
kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID19 kepada rumah
sakit yang telah dilakukan proses verifikasi.
Melaporkan hasil proses verifikasi berupa Berita Acara
kepada Kementerian Kesehatan.
Menyelesaikan klaim dispute rumah sakit penyelenggara
pelayanan COVID-19, dengan dapat melibatkan Dewan
Pertimbangan Klinis/Tim Pertimbangan Klinis dan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Wilayah.
Melakukan pembayaran pelayanan kesehatan kasus
kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19 peserta
program Jaminan Kesehatan.

a.

b.

c.

Melakukan pembinaan, pengawasan,
dan
evaluasi
terhadap
penyelenggaraan
pelayanan
dan
penyelesaian klaim COVID-19 dan
klaim terhadap pelayanan kesehatan
kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi
COVID-19 di rumah sakit.
Mempersiapkan
kebutuhan
dan
rekapitulasi data pasien penyakit
COVID-19 dan kasus kejadian ikutan
pasca vaksinasi COVID-19, serta data
Penyelidikan Epidemiologi (PE) di
wilayah kerjanya untuk disesuaikan
dengan pengajuan klaim COVID-19
dan pengajuan klaim pelayanan
kesehatan kasus kejadian ikutan
pasca vaksinasi COVID19 di rumah
sakit.
Melakukan koordinasi dengan BPJS
Kesehatan melalui pembentukan tim
dalam rangka membantu penyelesaian
pembayaran pelayanan COVID-19 dan
klaim dispute COVID-19 dengan BPJS
Kesehatan di masing - masing
wilayahnya

RUMAH SAKIT
a. Memberikan pelayanan kesehatan pasien COVID-19 dan pelayanan kesehatan kasus kejadian ikutan
pasca vaksinasi COVID-19.
b. Melakukan rekapitulasi data pasien COVID-19 dan pasien kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID19 yang dilayani.
c. Melakukan pengajuan klaim biaya pelayanan pasien COVID-19 dan pasien kasus kejadian ikutan pasca
vaksinasi COVID-19 secara berkala dan memantau secara berkala proses pengajuan klaim yang
dilakukan melalui aplikasi E-Klaim.
d. Melengkapi berkas-berkas klaim pelayanan pasien COVID-19 sesuai dengan pelayanan yang diberikan,
meliputi: resume medis, jenis ruang perawatan, bukti pelayanan (hasil laboratorium, rontgen dan lainnya),
kartu identitas, TXT encrypted hasil keluaran aplikasi EKlaim INACBG, dan berkas klaim pelayanan
kesehatan kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19.
e. Melakukan koordinasi dengan tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi atau
Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terkait permasalahan dalam pengajuan klaim COVID19.
RUMAH SAKIT LAPANGAN
a. Memberikan pelayanan kesehatan pasien COVID-19.
b. Melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan pasien
COVID-19 dan dengan rumah sakit pengampu untuk pelaksanaan pengajuan klaim.
c. Melakukan rekapitulasi data pasien COVID-19 yang dilayani.

KRITERIA RUMAH SAKIT
1. Rumah sakit rujukan penyakit infeksi
emerging tertentu,
2. rumah sakit lain yang memiliki fasilitas
untuk melakukan penatalaksanaan dan
pelayanan kesehatan rujukan pasien
(COVID-19) termasuk rumah sakit
lapangan/rumah sakit darurat.
RUMAH SAKIT LAPANGAN/RUMAH SAKIT DARURAT
Merupakan bangunan permanen yang difungsikan
sementara sebagai rumah sakit yang menyelenggarakan
pelayanan COVID-19 sesuai dengan pedoman rumah sakit
lapangan/rumah sakit darurat COVID-19.
kriteria pasien sesuai dengan pedoman pencegahan dan
pengendalian COVID-19 dan pedoman rumah sakit
lapangan/rumah sakit darurat
harus dilakukan supervisi, pembinaan dan pengawasan
dari rumah sakit pengampu yang telah memiliki izin
operasional rumah sakit dan memberikan pelayanan
pasien COVID-19. Rumah sakit pengampu ditetapkan oleh
pemerintah pusat/pemerintah daerah.

PERLUASAN
-

eskalasi kasus COVID-19 yang tinggi
memerlukan perawatan di rumah sakit dibutuhkan
antisipasi
melakukan konversi tempat tidur sebanyak 30-35%
dari seluruh jumlah tempat tidur yang dimilikinya
untuk pasien COVID-19.

dapat menambah fasilitas tempat tidur perawatan bagi
pasien COVID-19 di luar bangunan yang dimilikinya
dengan standar bangunan, prasarana, peralatan, dan
sumber daya manusia sesuai dengan standar rumah
sakit
penyelenggara
pelayanan
COVID-19
➔
dipergunakan untuk pelayanan COVID-19 dengan
kriteria pasien sebagaimana perawatan di rumah sakit

penilaian dari Kementerian Kesehatan

KASUS KEJADIAN IKUTAN PASCA VAKSINASI COVID-19
1. Rumah sakit penyelenggara dapat melakukan perawatan terhadap kasus
kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19 sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
2. Pembiayaan :
a. Peserta JKN aktif → pembiayaan JKN sesuai peraturan perundangan
b. Bukan peserta JKN dan peserta JKN yang nonaktif dibebankan kepada
Anggaran Kementerian Kesehatan

Pelayanan yang dibiayai Pelayanan kesehatan pasien COVID19 yang dibiayai meliputi:
a. administrasi pelayanan;
b. akomodasi (kamar dan pelayanan di ruang gawat darurat,
ruang rawat inap, ruang perawatan intensif, dan ruang
isolasi);
c. jasa dokter;
d. tindakan di ruangan;
e. pemakaian ventilator;
f. pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium dan

radiologi sesuai dengan kebutuhan medis pasien
COVID-19);
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Untuk rumah sakit yang telah mendapatkan
bantuan APD dan obat-obatan dari pemerintah
pusat (melalui dana APBN) sebelumnya akan
dilakukan pengurangan dari total klaim yang
diterima.
Rumah sakit penyelenggara pelayanan COVID19
yang memberikan pelayanan rawat jalan yang tidak
sesuai
dengan
pedoman
pencegahan
dan
pengendalian COVID-19 dan/atau pedoman lain yang
terkait yang berlaku pada saat pasien mulai dirawat,
tidak akan diberikan penggantian biaya pelayanan
COVID-19

bahan medis habis pakai;
obat-obatan;
alat kesehatan termasuk penggunaan APD di ruangan;
ambulans rujukan;
pemulasaraan jenazah; dan
pelayanan kesehatan lain sesuai kebutuhan medis pasien
COVID-19

❑ Pelayanan yang dibiayai dengan anggaran Kementerian Kesehatan terkait dengan pengobatan dan perawatan terhadap kasus
kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19 bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional nonaktif dan selain peserta
program Jaminan Kesehatan Nasional adalah berupa pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis dan protokol
pengobatan yang dibutuhkan.
❑ Pelayanan kesehatan tersebut diberikan setara dengan pelayanan kesehatan kelas III program JKN

METODE PEMBAYARAN
1. Pembayaran pelayanan untuk pasien COVID-19 menggunakan tarif INA-CBG dan tarif per hari (cost per
day) yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan medis pasien.
2. Pembayaran pelayanan untuk pasien kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19 bagi peserta
program Jaminan Kesehatan Nasional nonaktif dan selain peserta program Jaminan Kesehatan Nasional
menggunakan tarif INA-CBG sesuai dengan kebutuhan medis pasien.

NORMA TARIF
Besaran Tarif INA-CBG
1.
2.

3.

4.

Pelayanan rawat jalan pasien COVID-19 → tarif INA-CBG RS
kelas A regional 1.
Besaran tarif INA-CBG untuk pelayanan rawat inap mengikuti
ketentuan tarif per hari (cost per day) sejak tanggal pasien mulai
dirawat sebagaimana ketentuan dalam BAB IV.
Untuk RS yang melakukan rujukan COVID-19 ke RS lain yang
memiliki kemampuan dan kapasitas sesuai dengan kebutuhan
medis pasien COVID-19 besaran tarif INA-CBG adalah sesuai
dengan norma pembayaran pada angka 3 di bawah.
Besaran tarif INA-CBG untuk pelayanan kesehatan yang
dibutuhkan dalam kasus KIPI vaksinasi COVID-19 menggunakan
tarif INA-CBG untuk kelas III sesuai dengan klasifikasi rumah sakit
dan regionalnya yang melakukan pelayanan pasien kasus
kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID19.

Tarif per hari (cost per day), mencakup komponen:
a.
b.
c.
d.

administrasi pelayanan
akomodasi di ruang rawat inap
jasa dokter
pelayanan rawat inap, ruang isolasi biasa, ruang isolasi
ICU dengan ventilator, ruang isolasi tekanan negatif
non ventilator
e. pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium dan
radiologi sesuai indikasi medis)
f. obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai g.
Alat Pelindung Diri (APD)

TATA CARA PENGAJUAN KLAIM COVID-19 (3)

Klaim terhadap pelayanan kesehatan kasus KIPI pasca vaksinasi COVID-19
1. Ketentuan pengajuan klaim untuk pelayanan COVID-19 berlaku juga untuk pengajuan klaim pelayanan
kesehatan kasus KIPI pasca vaksinasi COVID-19.
2. Rumah sakit yang mengajukan klaim terhadap pelayanan kesehatan kasus KIPI pasca vaksinasi COVID19 menggunakan aplikasi INA-CBG yang disertai upload dokumen/berkas klaim berupa hasil
scanning/foto. Dokumen/berkas klaim yang berupa hardcopy disimpan di rumah sakit, sedangkan
dokumen/berkas klaim yang diupload kedalam aplikasi E-Klaim terdiri atas:
a) Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk peserta JKN nonaktif dan nonJKN;
b) Nomor kepesertaan JKN untuk peserta JKN;

c) bukti lapor kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19;
d) Surat keterangan dari Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
(KIPI) dan/atau Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)
mengenai kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19 yang dialami oleh pasien tersebut.

TATA CARA VERIFIKASI KLAIM BIAYA PELAYANAN PASIEN COVID-19 DAN PELAYANAN
KESEHATAN KASUS KEJADIAN IKUTAN PASCA VAKSINASI COVID-19 OLEH BPJS KESEHATAN
Verifikasi Administrasi :
a. Tim verifikasi melakukan pemeriksaan administrasi terhadap kelengkapan
berkas klaim yang disampaikan oleh rumah sakit dengan cara memeriksa
kesesuaian berkas klaim dengan berkas yang dipersyaratkan.
b. Mencocokan tagihan yang diajukan dengan bukti pendukung yang dilampirkan.
c. Apabila berkas tidak lengkap, maka rumah sakit melengkapi kekurangan berkas
yang diperlukan.
Verifikasi Pelayanan pasien :
a. Verifikator wajib memastikan kelengkapan berkas klaim.
b. Verifikator melakukan perhitungan biaya pelayanan dan lama pelayanan sesuai
dengan pelayanan yang telah diberikan pihak rumah sakit kepada pasien.
c. Hasil verifikasi oleh BPJS Kesehatan dalam bentuk Berita Acara Hasil Verifikasi
(BAHV) Klaim disampaikan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan cq.
Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, dengan ditembuskan ke Inspektorat
Jenderal Kementerian Kesehatan untuk pengawasan fungsional terhadap berkas
klaim.
d. Dalam hal diperlukan, verifikasi dapat dilakukan di rumah sakit yang mengajukan
klaim

Audit Pasca Verifikasi
Terhadap verifikasi klaim biaya
pelayanan pasien COVID-19 dan
pelayanan
kesehatan
kasus
kejadian ikutan pasca vaksinasi
COVID19 yang telah dilakukan,
BPJS Kesehatan melakukan
audit internal

Klaim dispute merupakan ketidaksesuaian atau terjadi
ketidaksepakatan antara BPJS Kesehatan dengan rumah
sakit atas klaim yang bersifat nonadministratif atau bukan
disebabkan oleh kekurangan berkas berdasarkan berita
acara hasil verifikasi.

KLAIM DISPUTE

SUMBER PEMBIAYAAN
Sumber pembiayaan jaminan pelayanan
pasien COVID-19 dan pelayanan
kesehatan pasien kasus KIPI pasca
vaksinasi COVID-19 bagi peserta JKN
non aktif dan non JKN berasal:

DIPA Kementerian Kesehatan, dan/atau
sumber
lainnya
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan.

MASA KADALUARSA KLAIM
- Untuk pasien yang dirawat mulai tanggal 28 Januari
2020 s.d 19 April 2021 yaitu 3 bulan setelah penetapan
kedaruratan kesehatan masyarakat dan bencana
(COVID-19) dicabut oleh pemerintah pusat.
- Untuk pasien yang dirawat mulai tanggal 20 April 2021
dan pengajuan klaim pembiayaan pelayanan
kesehatan belum pernah diajukan oleh rumah sakit
sebelumnya, yaitu 6 (enam) bulan sejak pelayanan
kesehatan selesai diberikan.

PASIEN YANG MULAI DIRAWAT
SEJAK TANGGAL 28 JANUARI 2020 - 14 AGUSTUS 2020

Kriteria Pasien yang Dapat Diklaim Biaya Pelayanannya
Pada Kriteria Rawat Jalan:
1. Pasien
ODP/PDP/konfirmasi
COVID-19
dengan
atau
tanpa
komorbid/penyakit penyerta, melampirkan bukti pemeriksaan laboratorium
darah rutin dan x-ray foto thorax dan/atau radiologi lainnya. Bukti x-ray foto
thorax dikecualikan bagi ibu hamil dan pasien dengan kondisi medis tertentu
yaitu kondisi tidak dapat dilakukan pemeriksaan x-ray foto thorax seperti
pasien gangguan jiwa, gaduh gelisah, yang dibuktikan dengan surat
keterangan dari DPJP.

2. Pasien konfirmasi COVID-19 dengan atau tanpa komorbid/penyakit
penyerta, melampirkan bukti hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR dari
Rumah Sakit atau dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya. Jarak waktu
pemeriksaan RT-PCR paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pasien melakukan
pemeriksaan pada rawat jalan rumah sakit.

Pada Kriteria Rawat Inap
→ Bayi lahir dari ibu dengan status ODP/PDP/pasien konfirmasi COVID-19 pada saat
melahirkan baik memiliki atau tidak memiliki komorbid/penyakit penyerta, dirawat di
ruang isolasi khusus terpisah dari ibunya, atau rawat gabung (rooming in)

Batasan Berakhirnya Penjaminan

1. Pasien tanpa gejala/tanda ISPA dengan hasil pemeriksaan rontgen atau
hasil assesmen dari DPJP yang mendukung diagnosis PDP COVID-19
dengan co-incidens sampai terbukti hasil PCR negatif
2. Bayi baru lahir dari ibu dengan ODP/PDP/pasien konfirmasi COVID-19 pada saat
melahirkan baik memiliki atau tidak memiliki komorbid/penyakit penyerta,
dibuktikan dengan adanya perbaikan klinis berdasarkan hasil pemeriksaan klinis
oleh DPJP atau dibuktikan dengan hasil pemeriksaan RT-PCR negatif.

Tarif Pasien COVID-19 dengan Kondisi Tertentu
Penggantian klaim biaya pelayanan pada ODP/PDP/pasien
konfirmasi COVID-19 dengan komorbid/penyakit penyerta,
komplikasi, dan co-insidens diberikan kepada rumah sakit
penyelenggara pelayanan COVID-19 apabila memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
1) pasien yang merupakan peserta Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) yang tidak dapat diterbitkan SEP-nya
oleh BPJS Kesehatan dalam 3x24 jam masa perawatan.
2) pasien yang bukan peserta Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) yang belum dijaminkan pembiayaannya oleh
asuransi kesehatan lain atau secara mandiri oleh
pasien/keluarganya.
3) penggantian klaim menggunakan besaran tarif INA-CBG
sesuai kelas rumah sakit dan perawatan kelas 3 (tiga).

Pembiayaan
Jaminan
Covid-19

TARIF BAYI BARU LAHIR
Bayi baru lahir dari ibu dengan ODP/PDP/pasien konfirmasi COVID-19 pada
saat melahirkan baik memiliki atau tidak memiliki komorbid/penyakit
penyerta. Pembiayaan dijamin melalui Jaminan COVID-19, dengan
ketentuan tarif :
1. Bayi lahir dengan tindakan tanpa kelainan (sehat) dari ibu dengan ODP/PDP/pasien
konfirmasi COVID-19 akan diklaimkan sebagai tambahan pada klaim jaminan
pelayanan COVID-19 ibunya, dengan paket biaya Rp. 2.800.000,-.
2. Bayi lahir dengan kelainan dari ibu dengan ODP/PDP/pasien konfirmasi COVID-19
akan disesuaikan dengan tarif INA-CBG perawatan kelas 3.
3. Bayi dengan ODP/PDP/pasien konfirmasi COVID-19 dari ibu dengan
ODP/PDP/pasien konfirmasi COVID-19 maka dibayar sesuai dengan tarif pasien
COVID-19 sampai dengan dinyatakan perbaikan klinis yang dibuktikan dengan hasil
pemeriksaan klinis oleh DPJP atau dibuktikan dengan hasil pemeriksaan RT-PCR
negatif.

PASIEN COVID-19 DIRAWAT 15 AGUSTUS 2020
SAMPAI DENGAN 19 APRIL 2021

Definisi/Batasan Pengertian :
1. Kasus Suspek → Seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:
a. Orang dengan ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki
riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan
transmisi lokal.
b. Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum
timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable COVID-19
c. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di
rumah sakit DAN tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang
meyakinkan
2. Bayi baru lahir dengan kriteria suspek adalah Bayi yang lahir dari ibu
suspek/probable/konfirmasi dengan gejala atau tanpa gejala COVID-19 pada saat
melahirkan sesuai dengan Pedoman Pelayanan Antenatal, Persalinan, Nifas, dan Bayi
Baru Lahir

KRITERIA PASIEN YANG DAPAT DIKLAIM BIAYA PELAYANANNYA
A.

Pasien rawat jalan

1. Pasien suspek/konfirmasi COVID-19 dengan atau tanpa komorbid/penyakit penyerta,
melampirkan bukti pemeriksaan laboratorium darah rutin dan x-ray foto thorax dan/atau
radiologi lainnya. Bukti x-ray foto thorax dan/ atau radiologi lainnya dikecualikan bagi ibu
hamil dan pasien dengan kondisi medis tertentu yaitu kondisi tidak dapat dilakukan
pemeriksaan x-ray foto thorax dan/atau radiologi lainnya seperti pasien gangguan jiwa,
gaduh gelisah, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari DPJP.
2. Pasien konfirmasi COVID-19 dengan atau tanpa komorbid/penyakit penyerta, melampirkan
bukti hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR dari rumah sakit atau dari fasilitas pelayanan
kesehatan lainnya. Jarak waktu pemeriksaan RT-PCR paling lama 7 (tujuh) hari sebelum
pasien melakukan pemeriksaan pada rawat jalan rumah sakit.
3. Pasien konfirmasi COVID-19 dengan gejala ringan, sedang atau berat, dengan atau tanpa
komorbid/penyakit penyerta pada daerah yang memenuhi kriteria penggunaan RDT-Ag,

KRITERIA PASIEN RAWAT INAP
1) Pasien suspek dengan:
a. usia ≥60 (enam puluh) tahun dengan atau tanpa komorbid/penyakit penyerta.
b. usia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dengan komorbid/penyakit penyerta.
c. ISPA berat/peneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab
lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.Pasien probable
2) Pasien Probable
3) Pasien konfirmasi
a) Pasien konfirmasi tanpa gejala
Pasien tersebut harus melakukan isolasi baik mandiri di rumah maupun isolasi terpusat di fasilitas publik
yang disediakan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah.
Dalam kondisi tertentu dimana pasien konfirmasi tanpa gejala dan gejala ringan tidak memiliki fasilitas
untuk isolasi mandiri di rumah atau di fasilitas publik yang dipersiapkan pemerintah pusat atau
pemerintah daerah, dapat dilakukan di rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat atau rumah sakit yang
dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala Puskesmas.
b) Pasien konfirmasi COVID-19 tanpa gejala dengan komorbid/penyakit penyerta yang tidak terkontrol.
c) Pasien konfirmasi dengan gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat/kritis.

Pasien konfirmasi COVID-19 dengan melampirkan laboratorium RT-PCR dari rumah sakit atau dari
fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Jarak waktu pemeriksaan RT-PCR paling lama 7 (tujuh) hari
sebelum pasien melakukan pemeriksaan pada rawat inap rumah sakit.

4) Pasien suspek dan konfirmasi COVID-19 gejala ringan
5) Pasien konfirmasi COVID-19 gejala sedang atau berat
6) Pasien konfirmasi COVID-19 dengan komorbid/penyakit penyerta yang tidak terkontrol
7) Pasien suspek/probable/konfirmasi tanpa gejala dan gejala ringan dengan co-insidens.
8) Bayi baru lahir dengan kriteria suspek dirawat di ruang isolasi khusus terpisah dari ibunya,
atau rawat gabung (rooming in) tersendiri untuk bayi dan ibu sesuai dengan Pedoman
Pelayanan Antenatal, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir.

Pada daerah yang memenuhi kriteria penggunaan RDT-Ag, dibuktikan dengan:
a. hasil pemeriksaan RDT-Ag positif;
b. hasil pemeriksaan klinis dari DPJP atau bukti pemeriksaan laboratorium darah rutin
dan x-ray foto thorax dan/atau radiologi lainnya; dan
c. SK Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi mengenai kriteria penggunaan RDT-Ag
Kriteria pasien rawat jalan dan rawat inap yang menggunakan pemeriksaan RDT-Ag
diberlakukan mulai tanggal 5 Maret 2021

Batasan Penjaminan
a. Pasien suspek dapat dipulangkan dari perawatan di rumah sakit dibuktikan dengan
hasil assesmen klinis yang dituangkan dalam resume medis, termasuk diantaranya
gambaran radiologis (x-ray foto thorax dan/atau radiologi lainnya) menunjukkan
perbaikan dan/atau pemeriksaan darah menunjukan perbaikan, yang dilakukan oleh
DPJP.
b. Pasien probable/konfirmasi COVID-19 yang tanpa gejala, dengan gejala ringan, dan
gejala sedang, dapat dipulangkan dari perawatan di rumah sakit dibuktikan dengan
hasil assesmen klinis yang dituangkan dalam resume medis, termasuk diantaranya
gambaran radiologis (x-ray foto thorax dan/atau radiologi lainnya) menunjukkan
perbaikan dan/atau pemeriksaan darah menunjukan perbaikan, yang dilakukan oleh
DPJP. Pasien probable/konfirmasi COVID-19 yang tanpa gejala, dengan gejala ringan,
dan gejala sedang dapat dipulangkan dari perawatan di rumah sakit tanpa dilakukan
pemeriksaan follow up RT-PCR.

c.

Pasien probable/konfirmasi COVID-19 dengan gejala berat/kritis
dipulangkan dari perawatan di rumah sakit, dibuktikan dengan:

dapat

• Hasil assesmen klinis yang dituangkan dalam resume medis, termasuk
diantaranya gambaran radiologis (x-ray foto thorax dan/atau radiologi lainnya)
menunjukkan perbaikan dan/atau pemeriksaan darah menunjukan perbaikan,
yang dilakukan oleh DPJP.
• Bagi pasien konfirmasi gejala berat, harus melampirkan hasil pemeriksaan
follow up laboratorium RT-PCR. Dalam hal pemeriksaan follow up RT-PCR
tidak dapat dilakukan, dibuktikan dengan gambaran hasil pemeriksaan
radiologi (x-ray foto thorax dan/atau radiologi lainnya) dan/atau pemeriksaan
darah menunjukkan perbaikan.
d.

Pasien suspek/probable/konfirmasi COVID-19 dapat dilakukan alih rawat non
isolasi dengan kondisi sudah memenuhi kriteria selesai isolasi tetapi masih
memerlukan perawatan lanjutan untuk kondisi tertentu yang terkait dengan
komorbid/penyakit penyerta, co-insidens dan komplikasi dengan pembiayaanya
dijamin oleh JKN/asuransi kesehatan lain/mandiri (pasien/keluarga).

Proses alih rawat diputuskan berdasarkan hasil assesmen klinis oleh DPJP dengan
bukti:
1. Hasil assesmen klinis yang dituangkan dalam resume medis, termasuk
diantaranya gambaran radiologis (x-ray foto thorax dan/atau radiologi lainnya)
menunjukkan perbaikan dan/atau pemeriksaan darah menunjukan perbaikan,
yang dilakukan oleh DPJP.
2. Bagi pasien konfirmasi gejala berat/kritis, harus melampirkan hasil pemeriksaan
follow up laboratorium RT-PCR. Dalam hal pemeriksaan follow up RT-PCR tidak
dapat dilakukan, dibuktikan dengan gambaran hasil pemeriksaan radiologi (x-ray
foto thorax dan/atau radiologi lainnya) dan/atau pemeriksaan darah menunjukkan
perbaikan.
3. Pasien tanpa gejala/tanda ISPA dengan hasil pemeriksaan rontgen x-ray foto
thorax dan/atau radiologi lainnya, atau hasil assesmen dari DPJP yang
mendukung diagnosis suspek COVID-19 sampai terbukti hasil RT-PCR negatif.

e)

Pasien Suspek dengan atau tanpa komorbid/penyakit penyerta dan Pasien konfirmasi COVID-19
gejala ringan tanpa komorbid/penyakit penyerta dengan hasil RDT-Ag positif, yang tidak memiliki
fasilitas isolasi mandiri atau isolasi terpusat yang disediakan oleh pemerintah daerah

Setelah masuk rawat inap dalam waktu 24-48 jam harus dilakukan pemeriksaan
laboratorium RT-PCR, khusus untuk daerah C dapat dilakukan RDT-Ag.
1) Apabila terbukti hasil RT-PCR negatif atau dibuktikan dengan hasil pemeriksaan klinis
oleh DPJP yang dituangkan dalam resume medis, termasuk diantaranya gambaran
radiologis dan/atau pemeriksaan darah menunjukkan perbaikan, maka pasien
dipulangkan dari perawatan rumah sakit.
2) Pada daerah dengan kriteria C pasien dipulangkan dari perawatan rumah sakit
dibuktikan dengan hasil RDT-Ag negatif atau dengan pemeriksaan klinis yang
dituangkan dalam resume medis yang dilakukan oleh DPJP, termasuk diantaranya
gambaran radiologis (x-ray foto thorax dan/atau radiologi lainnya) dan/atau
pemeriksaan darah menunjukan perbaikan

f)
g)
h)

Pasien konfirmasi COVID-19 gejala ringan dengan komorbid/penyakit penyerta yang tidak terkontrol.
Pasien konfirmasi COVID-19 gejala sedang
Pasien konfirmasi COVID-19 gejala berat/kritis

i) Pasien Suspek/Probable/konfirmasi COVID-19 yang meninggal baik selama dalam perawatan COVID-19
maupun meninggal dengan Death on Arrival (DOA) dan tidak sempat dilakukan pemeriksaan
laboratorium RT-PCR maka pemulasaran jenazah sesuai dengan tata laksana COVID-19, dibuktikan
dengan melampirkan bukti pelayanan pemulasaran jenazah sebagai jenazah COVID-19 atau list data
Penyelidikan Epidemiologi (PE) dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota.
Contoh data Penyelidikan Epidemiologi (PE): salah satu keluarga serumah, keluarga terdekat, dan/atau
satu ruangan kantor dengan hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR positif atau hasil pemeriksaan
laboratorium RDT-Ag positif.

j)

Bayi baru lahir dengan kriteria suspek
1) Dirawat di ruang isolasi khusus terpisah dari ibunya, atau rawat gabung (rooming in) tersendiri untuk
bayi dan ibu sesuai dengan Pedoman Pelayanan Antenatal, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir.
2) Bayi dilakukan pemeriksaan RT-PCR atau pemeriksaan RDT-Ag sesuai dengan kriteria penggunaan
RDT-Ag. Masa tunggu hasil RT-PCR pada pengambilan sampel pertama diperoleh paling lama
dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari perawatan.
3) Bila hasil RT-PCR atau RDT-Ag positif, dinyatakan terdapat perbaikan klinis yang dibuktikan dengan
hasil pemeriksaan klinis oleh DPJP atau dibuktikan dengan hasil pemeriksaan RT-PCR negatif.

Tarif Klaim Pasien Rawat Inap
Tarif Klaim Pasien Rawat inap menggunakan tarif per hari (cost per day)

TARIF KLAIM PASIEN RAWAT INAP = (n.b)-c-d
Keterangan
n=

Jumlah LOS

b=

Tarif per hari (cost per day)

c=

APD dan obat-obatan yang merupakan bantuan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan
Belanja Negara (Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yang
akan menjadi pengurang dari besaran klaim yang diajukan rumah sakit.
Pengurangan APD dan obat-obatan diajukan rumah sakit penyelenggara per tahapan
pemberian

d =

Layanan penunjang yang tidak dilakukan (pemeriksaan laboratorium dan radiologi). Apabila
rumah sakit tidak melakukan pemeriksaan laboratorium dan radiologi tersebut dalam daftar tabel
di bawah ini, maka biaya yang akan dibayarkan dari total klaim 1 (satu) episode pelayanan
COVID-19 per pasien akan dikurangi 1 (satu) kali dari total jumlah pemeriksaan yang tidak
dilakukan.

c. Cost per day untuk rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat adalah 60% dari cost per day
ruangan isolasi tanpa tekanan negatif (Rp.7.500.000,-).
d. Cost per day dari pasien suspek/probable/konfirmasi COVID-19 dengan co-insidens, total tarif
dikurangi komponen besaran tarif akomodasi rawat inap kelas 3 rata-rata sebesar Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah).

e. Cost per day untuk pasien yang dirawat di rumah sakit yang merupakan pengembangan dari
pelayanan rumah sakit penyelenggara pelayanan pasien COVID-19 di bayarkan sama dengan
rumah sakit penyelenggara pelayanan pasien COVID-19, dan diklaim pembiayaannya oleh rumah
sakit penyelenggara pelayanan pasien COVID-19.
f. Bayi baru lahir:
• Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) harus melakukan penilaian terhadap bayi baru
lahir dengan kriteria suspek. Klaim jaminan pelayanan COVID-19 dibayar sesuai dengan tarif
pasien COVID-19 sampai dinyatakan terdapat perbaikan klinis yang dibuktikan dengan hasil
pemeriksaan klinis oleh DPJP atau dibuktikan dengan hasil pemeriksaan RT-PCR negatif.
• Bayi lahir dalam keadaan klinis sakit (bukan bayi baru lahir dengan kriteria suspek) dibayar oleh
jaminan sesuai dengan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/asuransi kesehatan
lain, atau dibayar mandiri, dengan tarif INA-CBG.

Mulai Dirawat Sejak Tanggal 20 April 2021

• Pasien suspek/probable/konfirmasi tanpa gejala dan gejala ringan dengan co-insidens.
• Bayi baru lahir dengan kriteria suspek dirawat di ruang isolasi khusus terpisah dari
ibunya, atau rawat gabung (rooming in) tersendiri untuk bayi dan ibu sesuai dengan
Pedoman Pelayanan Antenatal, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir.
Bayi baru lahir dengan kriteria suspek
• Dirawat di ruang isolasi khusus terpisah dari ibunya, atau rawat gabung (rooming in)
tersendiri untuk bayi dan ibu sesuai dengan Pedoman Pelayanan Antenatal, Persalinan,
Nifas, dan Bayi Baru Lahir.
• Bayi dilakukan pemeriksaan RT-PCR atau pemeriksaan RDT-Ag sesuai dengan kriteria
penggunaan RDT-Ag. Masa tunggu hasil RT-PCR pada pengambilan sampel pertama
diperoleh paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari perawatan.
• Bila hasil RT-PCR atau RDT-Ag positif, dinyatakan terdapat perbaikan klinis yang
dibuktikan dengan hasil pemeriksaan klinis oleh DPJP atau dibuktikan dengan hasil
pemeriksaan RT-PCR negatif.

TARIF KLAIM PASIEN RAWAT INAP

Besaran Harga APD

APD

HARGA

Alat Pelindung Diri (APD)

Rp. 175.000/satuan

Besaran Harga Obat

NO

Besaran Tarif per hari (cost per day)
KRITERIA

TARIF PER HARI

SUSPEK/PROBABLE/KONFIRMASI COVID-19 TANPA KOMORBID/PENYAKIT PENYERTA

OBAT

HARGA

Azitromisin tab sal selaput 500 mg

Rp.

1.778/tablet

Azitromisin serb inj 500 mg

Rp.

110.000/vial

1

ICU tekanan negatif dengan ventilator

15.500.000

Levofloksasin inf 5 mg/ml

Rp.

19.206/vial

2

ICU tekanan negatif tanpa ventilator

12.000.000

Levofloksasin tab sal selaput 500 mg

Rp.

3

ICU tanpa tekanan negatif dengan ventilator

13.000.000

Levofloksasin inf 750 mg

Rp.

65.340/vial

Levofloksasin 750 mg

Rp.

2.682/tablet

4

ICU tanpa tekanan negatif tanpa ventilator

9.500.000

Oseltamivir 75 mg

Rp.

9.304/kapsul

N-Asetilsistein 200 mg

Rp.

373/tablet

5

Isolasi tekanan negatif

7.500.000

6

Isolasi tanpa tekanan negatif

7.000.000

DAN/ATAU KOMPLIKASI

452/tablet

Besaran Harga Pemeriksaan Laboratorium dan Radiologi
Pemeriksaan Laboratorium dan Radiologi

Biaya

Asam Laktat

152.000

Procalcitonin

400.000

CRP
Semua jenis kultur MO (aerob) dengan resistensi

326.000

D Dimer

192.000

PT

172.000

APTT

172.000

Waktu perdarahan
Anti HIV

136.000

19.000

DAN/ATAU KOMPLIKASI

1

ICU tekanan negatif dengan ventilator

16.500.000

2

ICU tekanan negatif tanpa ventilator

12.500.000

3

ICU tanpa tekanan negatif dengan ventilator

14.000.000

4

ICU tanpa tekanan negatif tanpa ventilator

10.000.000

5

Isolasi tekanan negatif

9.500.000

6

Isolasi tanpa tekanan negatif

8.500.000

151.000

Analisa gas

86.000

Albumin

25.000

Thorax AP/PA

SUSPEK/PROBABLE/KONFIRMASI COVID-19 DENGAN KOMORBID/PENYAKIT PENYERTA

115.000

Tarif Bayi baru lahir:
• Dokter Penanggung Jawab Pelayanan
(DPJP) harus melakukan penilaian terhadap
bayi yang baru lahir dengan kriteria suspek.
Klaim jaminan pelayanan COVID-19 dibayar
sesuai dengan tarif pasien COVID-19
sampai dinyatakan terdapat perbaikan klinis
yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan
klinis oleh DPJP atau dibuktikan dengan
hasil pemeriksaan RT-PCR negatif.

• Bayi lahir dalam keadaan klinis sakit (bukan
bayi baru lahir dengan kriteria suspek)
dibayar oleh jaminan sesuai dengan
kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN)/asuransi kesehatan lain, atau dibayar
mandiri, dengan tarif INA-CBG.

TARIF PLASMA KONVALESEN
Terhadap
pasien
konfirmasi
yang
membutuhkan terapi tambahan plasma
konvalesen berdasarkan assesmen klinis
DPJP, maka besaran tarif klaim jaminan
COVID-19 atas terapi tambahan plasma
konvalesen paling tinggi mengikuti besaran
tarif plasma konvalesen yang ditetapkan
oleh Palang Merah Indonesia.

PENJAMINAN PASIEN
KASUS KEJADIAN IKUTAN PASCA VAKSINASI COVID-19
Setiap orang yang mengalami kejadian ikutan pasca vaksinasi
COVID-19 yang memerlukan pengobatan dan perawatan harus
diberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis
dan protokol pengobatan. Kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi
COVID-19 tersebut ditetapkan berdasarkan hasil kajian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jaminan
pelayanan kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19 diberikan
sejak dimulainya pelaksanaan vaksinasi COVID-19

KETENTUAN PEMERIKSAAN MENGGUNAKAN RDT-Ag

Pasien mulai dirawat 5 Maret 2021
DEFINISI
RAWAT JALAN

RAWAT INAP
BATASAN PENJAMINAN

➢ Suspek : Orang dengan tidak bergejala, dan tidak memenuhi
kriteria kontak erat dengan hasil RDT-Ag positif pada daerah
tertentu yang memenuhi kriteria kecepatan pemeriksaan NAAT
dan kriteria akses terhadap NAAT berupa daerah dengan
kriteria A dan kriteria B sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
➢ Kasus Probable
Kasus suspek dengan ISPA Berat/ARDS/meninggal dengan
gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 DAN belum ada
hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR atau pemeriksaan
RDT-Ag.
➢ Kasus Konfirmasi
Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19
yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR,
termasuk Tes Cepat Molekuler/TCM yang digunakan untuk
pemeriksaan TB dan mesin PCR Program HIV AIDS dan PIMS
yang digunakan untuk memeriksa Viral Load HIV;
ATAU
Seseorang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang
dibuktikan dengan hasil pemeriksaan RDT-Ag positif pada
daerah
tertentu
yang
memenuhi
kriteria
kecepatan
pemeriksaan NAAT dan kriteria akses terhadap NAAT berupa
daerah dengan kriteria B dan kriteria C sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kriteria daerah penggunaan RDT-Ag ditetapkan oleh
Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota.

KMK 3602 TAHUN 2021 TENTANG TENTANG PENGGUNAAN
RAPID DIAGNOSTIC TEST ANTIGEN DALAM PEMERIKSAAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

B. KRITERIA RAWAT JALAN

Pasien
konfirmasi
COVID-19
dengan
atau
tanpa
komorbid/penyakit penyerta pada daerah yang memenuhi kriteria
penggunaan RDT-Ag, dibuktikan dengan:
a. hasil pemeriksaan RDT-Ag positif;
b. hasil pemeriksaan klinis dari DPJP atau bukti pemeriksaan
laboratorium darah rutin dan x-ray foto thorax dan/atau
radiologi lainnya; dan
c. SK Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi mengenai
kriteria penggunaan RDT-Ag

C. KRITERIA RAWAT INAP
▪ Pasien suspek dan konfirmasi COVID19 gejala ringan pada daerah yang
memenuhi kriteria penggunaan RDT-Ag
▪ Pasien konfirmasi COVID-19 gejala
sedang atau berat pada daerah yang
memenuhi kriteria penggunaan RDT-Ag
▪ Pasien konfirmasi COVID-19 dengan
komorbid/penyakit penyerta yang tidak
terkontrol pada daerah yang memenuhi
kriteria penggunaan RDT-Ag

Isolasi mandiri di rumah maupun isolasi
terpusat di fasilitas publik yang disediakan
oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah
Jika tidak ada, dapat dilakukan di rumah
sakit lapangan/rumah sakit darurat atau
rumah sakit yang dibuktikan dengan surat
keterangan dari kepala Pukesmas.

melampirkan hasil pemeriksaan RDT-Ag
positif, hasil pemeriksaan klinis dari DPJP
atau bukti pemeriksaan laboratorium darah
rutin dan x-ray foto thorax dan/atau radiologi
lainnya, dan SK KADINKES Kabupaten/Kota
mengenai kriteria penggunaan RDT-Ag.

Kriteria pasien rawat jalan dan rawat inap yang menggunakan pemeriksaan RDT-Ag
diberlakukan mulai tanggal 5 Maret 2021

D. Batasan penjaminan

Poin :
• Pasien Suspek dengan atau tanpa komorbid/penyakit penyerta dan pasien konfirmasi
COVID-19 gejala ringan tanpa komorbid/penyakit penyerta dengan hasil RDT-Ag positif,
yang tidak memiliki fasilitas isolasi mandiri atau isolasi terpusat yang disediakan oleh
pemerintah daerah, setelah masuk rawat inap dalam waktu 24-48 jam harus dilakukan
pemeriksaan laboratorium RT-PCR, khusus untuk daerah C dapat dilakukan RDT-Ag.
1) Apabila terbukti hasil RT-PCR negatif atau dibuktikan dengan hasil pemeriksaan
klinis oleh DPJP
yang
dituangkan dalam resume medis, termasuk
diantaranya gambaran radiologis dan/atau pemeriksaan darah menunjukkan
perbaikan, maka pasien dipulangkan dari perawatan rumah sakit.
2) Pada daerah dengan kriteria C pasien dipulangkan dari perawatan rumah sakit
dibuktikan dengan hasil RDT-Ag negatif atau dengan pemeriksaan klinis yang
dituangkan dalam resume medis yang dilakukan oleh DPJP, termasuk diantaranya
gambaran radiologis (x-ray foto thorax dan/atau radiologi lainnya) dan/atau
pemeriksaan darah menunjukan perbaikan

Lanjutan…

•

Pasien konfirmasi COVID-19 gejala ringan dengan komorbid/penyakit
penyerta yang tidak terkontrol pada daerah yang memenuhi kriteria
penggunaan RDT-Ag, setelah masuk rawat inap dalam waktu 24-48 jam harus
dilakukan pemeriksaan laboratorium RT-PCR, khusus untuk daerah C dapat
dilakukan RDT-Ag.
1)

Apabila terbukti hasil RT-PCR negatif atau dibuktikan dengan hasil
pemeriksaan klinis oleh DPJP yang dituangkan dalam resume medis,
termasuk diantaranya gambaran radiologis dan/atau pemeriksaan darah
menunjukkan perbaikan;
2) Pada daerah dengan kriteria C, dibuktikan dengan hasil RDT-Ag negatif
atau dengan pemeriksaan klinis yang dituangkan dalam resume medis
yang dilakukan oleh DPJP, termasuk diantaranya gambaran radiologis
(x-ray foto thorax dan/atau radiologi lainnya) dan/atau pemeriksaandarah
menunjukan perbaikan

maka pasien dipulangkan dari perawatan rumah sakit atau dilakukan alih
rawat sesuai dengan kebutuhan medis pasien dengan pembiayaan
JKN/asuransi Kesehatan lain/mandiri.

Lanjutan…
•

Pasien konfirmasi COVID-19 gejala sedang pada daerah yang memenuhi kriteria
penggunaan RDT-Ag, setelah masuk rawat inap dalam waktu 24-48 jam harus
dilakukan pemeriksaan laboratorium RT-PCR, khusus untuk daerah C dapat
dilakukan RDT-Ag.
1) Apabila terbukti hasil RT-PCR negatif atau dibuktikan dengan hasil
pemeriksaan klinis oleh DPJP yang dituangkan dalam resume medis,
termasuk diantaranya gambaran radiologis dan/atau pemeriksaan darah
menunjukkan perbaikan
2) Pada daerah dengan kriteria C, dibuktikan dengan hasil RDT-Ag negatif
atau dengan pemeriksaan klinis yang dituangkan dalam resume medis
yang dilakukan oleh DPJP, termasuk diantaranya gambaran x-ray foto
thorax dan/atau radiologi lainnya dan/atau pemeriksaan darah menunjukan
perbaikan,
pasien dipulangkan dari perawatan rumah sakit atau dilakukan alih rawat sesuai
dengan kebutuhan medis pasien dengan pembiayaan JKN/asuransi Kesehatan
lain/mandiri

Lanjutan…

• Pasien Suspek/Probable/konfirmasi COVID-19 yang meninggal baik selama
dalam perawatan COVID-19 maupun meninggal dengan Death on Arrival
(DOA) dan tidak sempat dilakukan pemeriksaan laboratorium RT-PCR maka
pemulasaran jenazah sesuai dengan tata laksana COVID-19, dibuktikan
dengan melampirkan bukti pelayanan pemulasaran jenazah sebagai jenazah
COVID-19 atau list data Penyelidikan Epidemiologi (PE) dari Dinas
Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota.
Contoh data Penyelidikan Epidemiologi (PE): salah satu keluarga
serumah, keluarga terdekat, dan/atau satu ruangan kantor dengan hasil
pemeriksaan laboratorium RT-PCR positif atau hasil pemeriksaan
laboratorium RDT-Ag positif.

Lanjutan…
•

Pasien
Suspek/Probable/konfirmasi
COVID-19 yang meninggal baik selama
dalam perawatan COVID-19 maupun
meninggal dengan Death on Arrival
(DOA) dan tidak sempat dilakukan
pemeriksaan laboratorium RT-PCR
maka pemulasaran jenazah sesuai
dengan tata laksana COVID-19,
dibuktikan dengan melampirkan bukti
pelayanan
pemulasaran
jenazah
sebagai jenazah COVID-19 atau list data
Penyelidikan Epidemiologi (PE) dari
Dinas
Kesehatan
Daerah
Kabupaten/Kota.
Contoh data Penyelidikan Epidemiologi
(PE): salah satu keluarga serumah, keluarga
terdekat, dan/atau satu ruangan kantor
dengan hasil pemeriksaan laboratorium
RT-PCR positif atau hasil pemeriksaan
laboratorium RDT-Ag positif.

• Bayi baru lahir dengan kriteria
suspek :
1) Dirawat di ruang isolasi khusus terpisah
dari ibunya, atau rawat gabung (rooming
in) tersendiri untuk bayi dan ibu sesuai
dengan Pedoman Pelayanan Antenatal,
Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir.
2) Bayi dilakukan pemeriksaan RT-PCR atau
pemeriksaan RDT-Ag sesuai dengan
kriteria penggunaan RDT-Ag. Masa
tunggu hasil RT-PCR pada pengambilan
sampel pertama diperoleh paling lama
dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari
perawatan.
3) Bila hasil RT-PCR atau RDT-Ag positif,
dinyatakan terdapat perbaikan klinis yang
dibuktikan dengan hasil pemeriksaan
klinis oleh DPJP atau dibuktikan dengan
hasil pemeriksaan RT-PCR negatif.

TERIMA
KASIH

