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RINGKASAN PELAKSANAAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PKL berguna untuk sarana mengaktualisasi diri terhadap beberapa keahlian
atau keterampilan baik softskill atau hardskill yang sudah diperoleh selama
perkuliahan, diterapkan disuatu perusahaan beberapa kegiatan pelaksanaan kerja,
temuan kendala atau masalah dan usulan solusi terhadap kendala atau masalah
yang dihadapi di perusahaan BPJS Kesehatan KC Bandar Lampung selama kurang
lebih 2 (dua) bulan, yaitu sejak bulan April hingga Mei 2019.
Penempatan PKL pada perusahaan ini ditempatkan pada bidang kerja di
bagian Pelayanan, Kepesertaan, Vedika, Umum, SDM, dan KP, serta dibagian
Penjamin Manfaat Primer (PMP). Pelaksanaan kerja pada BPJS Kesehatan KC
Bandar Lampung yang dilakukan secara rutin adalah Pengolaan Data Klaim
Masuk.
Dalam penanganan sejumlah kendala, mahasiswa/i PKL harus mampu
mempersiapkan kemampuan diri dalam hal penataan berkas untuk lebih membantu
pengarsipan dengan lebih baik, mahasiswa juga harus memiliki keahlian dalam
bidang komputer khususnya dalam perekapan data menggunakan Microsoft Office,
dan penggunaan website untuk kebutuhan perusahaan.
Kata Kunci : PKL, BPJS Kesehatan, Data Klaim Masuk

x
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Universitas Teknokrat Indonesia sebagai institusi pendidikan yang

mengedepankan kualitas mahasiswa dalam menjawab tantangan dunia kerja.
Program PKL merupakan akumulasi dari kegiatan belajar yang telah ditempuh
oleh mahasiswa di Universitas Teknokrat Indonesia. PKL merupakan kegiatan
akademik yang berorientasi pada bentuk pembelajaran mahasiswa untuk
mengembangkan dan meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas, dengan
mengikuti PKL diharapkan dapat menambah pengetahuan, keterampilan dan
pengalaman mahasiswa dalam mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja
yang sebenarnya (FTIK-UTI, 2018).
PKL digunakan untuk menerapkan pembelajaran yang sudah ada
dilingkungan fakultas, kemudian dipraktikan dilapangan dalam hal dunia kerja
nyata. Kegiatan PKL berisikan unsur-unsur pendidikan dan penelitian. Pendidikan
dilakukan dengan cara memperkenalkan mahasiswa dengan dunia kerja kantor
yang diperkenalkan secara langsung oleh orang yang sudah berpengalaman di
dalam kantor tersebut. Pada Universitas Teknokrat Indonesia jumlah sks PKL
yang dibebankan sejumlah 2 SKS (Sistem Kredit Semester), dan wajib
dilaksanakan mahasiswa/i Strata 1 yang telah memenuhi persyaratan lulus
matakuliah Kesekertarisan, Bahasa Indonesia, serta telah menyelesaikan
matakuliah sebanyak minimal 100 SKS. Selain hal tersebut, PKL juga wajib
dilaksanakan dikarenakan muatan PKL itu sendiri dalam kurikulum dunia
pendidikan merupakan tuntutan di era globalisasi dan kompetensi lulusan.
Alasan praktikan memilih PKL di Badan Penyelenggara Jaminan
Kesehatan KC Bandar Lampung karena dalam proses kegiatan operasionalnya,
sudah menggunakan teknologi informasi komputer dalam menyelesaikan
pekerjaan, diantaranya bagian-bagian yang sudah menerapkan teknologi informasi
dalam kinerjanya adalah dibagian pelayanan kesehatan yang berupa peserta dapat
mengakses aplikasi BPJS Kesehatan melalui Mobile JKN. Mobile JKN digunakan
untuk membantu peserta dalam mendaftarkan diri dan keluarganya dalam
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Program Jaminan Nasional (JKN). Alasan selanjutnya yaitu adanya keluhan yang
saat ini tengah dirasakan oleh masyarakat mengenai terlambatnya penanganan
disejumlah fasilitas kesehatan dikarenakan pembayaran atas kompensasi layanan
yang tertunda antara pihak BPJS dengan penyedia layanana fasilitas kesehatan.
Hal ini menyebabkan, peserta BPJS tidak dapat merasakan layanan yang
seharusnya didapatkan. Oleh karena itu, kami memilih PKL di BPJS Kesehatan
agar dapat memahami mekanisme alur kerja yang terjadi dalam hal tersebut.

1.2 Tujuan PKL
Adapun tujuan dari PKL adalah untuk memberikan pengalaman dan ilmu
pengetahuan dari berbagai kegiatan yang di rencanakan dalam perusahaan tersebut
sehingga dapat menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari pada saat
perkuliahan. Tujuan pelaksanaan PKL yaitu :
1. Memberikan Gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi dari
ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan
membandingkannya dengan kondisi nyata yang ada di lapangan.
2. Melatih mahasiswa agar memiliki kedisiplian dalam dengan dunia kerja.
3. Memberikan sarana pengembangan kepribadian bagi mahasiswa calon
lulusan di dunia kerja.

1.3 Kegunaan PKL
Kegunaan dalam melaksanakan PKL yaitu :
a. Bagi Mahasiswa
1. Mahasiswa dapat mengakomondasikan antara konsep atau teori yang di
peroleh dari perkuliahan dengan kenyataan operasional lapangan kerja
sesungguhnya.
2. Mahasiswa dapat meningkatkan dan memantapkan sikap profesional
dalam usaha pembekalan untuk terjun ke lapangan pekerjaan yang
sebenarnaya.
3. Sebagai media pengenal antara lingkungan kerja dan kampus.
b.

Bagi Universitas Teknokrat Indonesia (UTI)
1. Dalam proses pendidikan dapat lebih siap untuk berintegrasi antara
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mahasiswa dengan para praktisi di lapangan sehingga kurikulum
perguruan tinggi dapat di sesuaikan dengan kebutuhan.
2. Merupakan sarana komunikasi langsung antara pihak Universitas

dengan perusahaan.
c.

Bagi Perusahaan
1. Meringankan dan membantu kegiatan operasional diperusahaan
2. Membantu menyelesaikan pekerjaan karyawan
3. Terjadinya kerjasama dengan dunia pendidikan

1.4

Tempat PKL
Adapun tempat pelaksanaan PKL ini di BPJS yang beralamat di Jalan ZA.

Pagar Alam No.35 Bandar Lampung. Berikut merupakan rute perjalanan dari
kampus Universitas Teknokrat Indonesia menuju BPJS Kesehatan, yang dapat
dilihat pada Gambar 1.1.

Sumber : Google Maps (2019)
Gambar 1. 1 Rute Pelaksanaan PKL dari Universitas Teknokrat Indonesia menuju
BPJS Kesehatan
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1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL
PKL dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan yang dilaksanakan
pada tanggal 01 April sampai dengan 31 Mei 2019 dengan waktu kerja pada pukul
08.00 WIB s.d. 17.00 WIB pada hari Senin sampai dengan Jumat.
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BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

2.1 Sejarah Perusahaan
Jaminan pemeliharaan kesehatan di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak
zaman kolonial Belanda. Dan setelah kemerdekaan, pada tahun 1949, setelah
pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda, upaya untuk menjamin
kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya pegawai negeri sipil
beserta keluarga, tetap dilanjutkan. Prof. G.A. Siwabessy, selaku Menteri
Kesehatan yang menjabat pada saat itu, mengajukan sebuah gagasan untuk perlu
segera menyelenggarakan program asuransi kesehatan semesta (universal health
insurance) yang saat itu mulai diterapkan di banyak negara maju dan tengah
berkembang pesat.
Pada saat itu kepesertaannya baru mencakup pegawai negeri sipil beserta
anggota keluarganya saja. Namun Siwabessy yakin suatu hari nanti, klimaks dari
pembangunan derajat kesehatan masyarakat Indonesia akan tercapai melalui suatu
sistem yang dapat menjamin kesehatan seluruh warga bangsa ini.
Pada 1968, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1
Tahun 1968 dengan membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan
Kesehatan (BPDPK) yang mengatur pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negara
dan penerima pensiun beserta keluarganya.
Selang beberapa waktu kemudian, Pemerintah mengeluarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 dan 23 Tahun 1984. BPDPK pun berubah status dari sebuah
badan di lingkungan Departemen Kesehatan menjadi BUMN, yaitu PERUM
HUSADA BHAKTI (PHB), yang melayani jaminan kesehatan bagi PNS,
pensiunan PNS, veteran, perintis kemerdekaan, dan anggota keluarganya. Pada
ahun 1992, PHB berubah status menjadi PT Askes (Persero) melalui Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992. PT Askes (Persero) mulai menjangkau karyawan
BUMN melalui program Askes Komersial.
Pada Januari 2005, PT Askes (Persero) dipercaya pemerintah untuk
melaksanakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin (PJKMM) yang
selanjutnya dikenal menjadi program Askeskin dengan sasaran peserta masyarakat
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miskin dan tidak mampu sebanyak 60 juta jiwa yang iurannya dibayarkan oleh
Pemerintah Pusat.
PT Askes (Persero) juga menciptakan Program Jaminan Kesehatan
Masyarakat Umum (PJKMU), yang ditujukan bagi masyarakat yang belum
tercover oleh Jamkesmas, Askes Sosial, maupun asuransi swasta. Hingga saat itu,
ada lebih dari 200 kabupaten/kota atau 6,4 juta jiwa yang telah menjadi peserta
PJKMU. PJKMU adalah Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang
pengelolaannya diserahkan kepada PT Askes (Persero).
Namun, pada tahun 2014 PT Askes (Persero) berubah nama menjadi BPJS
Kesehatan (BPJS Kesehatan). BPJS merupakan Badan Usaha Milik Negara yang
ditugaskan

khusus

oleh

pemerintah

untuk

menyelenggarakan

jaminan

pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, Hal ini sesuai dengan
Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan
Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS.
BPJS diperuntukan terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima
Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta
keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.
BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama
Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan JKN yang diresmikan
pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak
tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak
1 Juli 2014 (BPJS, 2017). Berikut adalah foto kantor cabang BPJS Kesehatan KC
Bandar Lampung yang dapat dilihat pada Gambar 2.1.
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Sumber : BPJS Kesehatan KC Bandar Lampung (2017)
Gambar 2.1 Kantor Cabang BPJS Kesehatan KC Bandar Lampung
2.2 Visi dan Misi
2.2.1 Visi
“Terwujudnya Jaminan Kesehatan yang Berkualitas Tanpa Diskriminasi”
2.2.2 Misi
1. Memberikan layanan terbaik kepada peserta dan masyarakat
2. Memperluas kepesertaan program jaminan kesehatan mencakup seluruh
penduduk Indonesia
3. Bersama menjaga kesinambunga finansial program jaminan kesehatan

2.3 Landasan Hukum
Landasan Hukum BPJS Kesehatan :
1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional
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3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS
Dalam Pengelolaan BPJS Kesehatan, manajemen berpedoman pada tata
kelola yang baik antara lain :
1. Pedoman Umum Good Governance BPJS Kesehatan
2. Board Manual BPJS Kesehatan
3. Kode Etik BPJS Kesehatan

2.4 Logo Perusahaan
Logo adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis
atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga
dimensi atau dua dimensi yang memberikan
diwujudkan

dalam

pola

tiga dimensi

atau

kesan
dua

estetis

dan

dapat

dimensi

serta

dapat

dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau
kerajinan tangan (Syamsudin, 2016). Berikut adalah logo dari BPJS
Kesehatan yang dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Sumber : BPJS Kesehatan KC Bandar Lampung (2017)
Gambar 2.2 Logo BPJS Kesehatan
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Adapun arti dari logo BPJS adalah sebagai berikut :
1. Logo terdiri tiga macam warna yaitu biru, hijau, dan putih. Dimana warna
biru melambangkan kejujuran, kepercayaan, dan kedamaian. Sedangkan
warna hijau melambangkan kesehatan, lalu warna putih menyimbolkan
bersih dan suci.
2. Ada empat kepala orang dengan lengan saling bergandengan tangan yang
melambangkan gotong royong, warna biru sebagai perwakilan rumah
sakit. Keempat orang tersebut juga melambangkan para peserta BPJS yang
yang saling bekerjasama. Hal ini selaras dengan semboyan yang sering
disampaikan yaitu “dengan gotong royong semua tertolong”.
3. Ada logo recycle warna hijau ditengah keempat orang yang
menyimbolkan proses layanan kesehatan.
4. Kata BPJS adalah kependekan dari “BPJS”. Berwarna biru berarti bisa
dipercaya, jujur dan damai.
5. Kata Kesehatan merupakan penjelas program BPJS yang bergerak
dibidang sosial kesehatan, berwarna hijau yang melambangkan jiwa raga
sehat.
6. Gambar plus berwarna putih ditengah melambangkan rumah sakit, klinik,
puskesmas, dokter keluarga, atau penyelenggara layanan kesehatan
lainnya sebagai tempat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang
bersih.
7. Dibagian bawah ada kata badan penyelenggara jaminan social berwarna
biru bermakna bisa dipercaya, jujur, serta damai (BPJS, 2017).

2.5 Struktur Organisasi
Berdasarkan peraturan direksi BPJS Kesehatan Nomor 10 Tahun 2017
Tentang Struktur Organisasi BPJS Kesehatan Tahun 2017, maka berikut ini adalah
susunan struktur organisasi dari BPJS Kesehatan KC Bandar Lampung (BPJS,
2017) yang dapat dilihat pada Gambar 2.3 .
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Sumber : BPJS Kesehatan KC Bandar Lampung (2017)
Gambar 2.3 Struktur Organisasi BPJS Kesehatan KC Bandar Lampung
2.5.1 Tugas dan Fungsi Jabatan
1. Kepala Cabang
a) Mempelajari dan memahami secara baik dan benar strategi
perusahaan, menyusun program kerja dan anggaran serta
menjabarkan menjadi taktik operasional secara efektif sesuai
dengan kondisi sosial-budaya dan potensi sumber daya yang
dimiliki
b) Menentapkan pembagian anggaran pendapatan dan biaya ke
masing-masing kepala bidang yang ada dibawah pengawasannya
berdasarkan potensi sumber daya setiap Bidang yang bersangkutan.
c) Mempersiapkan segala sarana dan prasana pendukung untuk dapat
terlaksananya dengan baik taktik operasional yang telah diputuskan
untuk tercapainya anggaran pendapatan, efesiensi biaya dan
keuntungan operasional.
d) Melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan SDM, meliputi:
1. Rencana pembukuan SDM di Kantor Cabang
2. Pemberdayaan dan pengembangan SDM sesuai jalur karir yang
ditetapkan.
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3. Menciptakan

dan

mengembangkan

Hubungan

pelayanan

kesahatan yang baik bagi peserta.
4. Rencana kebutuhan dan pemenuhan sarana dan prasarana.
5. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.
e) Melaksanakan bidang kegiatan Administrasi dan Keuangan,
meliputi:
1. Menyusun anggaran Kantor Cabang.
2. Pengendalian Biaya.
3. Mengawasi, mengendalikan tertib administrasi dan keuangan
serta perpajakan .
4. Pengendalian terhadap efektifitas penggunaan seluruh sistem
aplikasi.
5. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan investigasi Klaim.
6. Pelaporan hasil kerja bisnis.
7. Pelaporan tentang pelayanan peserta.
f) Melakukan pencegahan dan perbaikan terhadap kemungkinan
terjadinya penyimpangan di Kantor Cabang.
g) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan
para Kepala Bidang dalam aspek Manegerial dan Leadership untuk
dapat terlaksananya proses kerja secara baik untuk tercapainya
sasaran perusahaan.
2. Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan
a) Bagian yang akan mendisiplinkan penyedia layanan fasilitas
kesehatan
b) Bagian yang memeriksa tingkat nilai dari penyeia layanan fasilitas
kesehtan melalui laporan rekredensialing
3. Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta
a) Memberi komunikasi, edukasi, informasi secara langsung melalui
tatap muka atau service yang dilakukan di kantor cabang
b) Pemberberian info secara tidak langsung melalui buklet, tv, kantor
cabang, iklan, media cetak
c) Laporan dan pengusulan stok blanko
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d) Memberi sanksi administrasi bila terjadi ketidakpatuhan dan
perubahan data
e) Pemerikasaan data keluhan
f) Pelayanan Pendaftaran peserta individu melalui pihak ketiga
g) Pelayanan Pendaftaran peserta kolektif
h) Pelayanan Pendaftaran peserta website
i) Pelayanan pendaftaran peserta perorangan
j) Penetapan penilaian kapitasi
k) Laporan pengawasan dan pemerikasaan kepatuhan
l) Update data peserta
4. Kepala Bidang Penjamin Manfaat Primer (PMP)
a) Verifikator Penjamin Manfaat Primer
Mengecek dan memvalidasi data klaim dan biaya tagihan apotek dari
penyedia layanan fasilitas kesehatan
b) Manajemen Fasilitas Kesehatan Primer
Menganalisis manajemen fasilitas kesehatan primer
c) Manajemen Utilitasi Pelayanan Kesehatan Primer dan Anti Fraud
1. Mengawasi manfaat pelayanan kesehatan primer
2. Mengawasi utilitasi dan penyalahgunaan pelayanan primer
3. Memajemen manfaat pelayanan primer
d) Bagian Promotif dan Preventif meliputi :
1. Penyuluhan kesehatan perorangan
Penyuluhan kesehatan perorangan meliputi paling sedikit
penyuluhan mengenai pengelolaan faktor resiko penyakit dan
perilaku hidup bersih dan sehat.
2. Imunisasi dasar
Pelayanan imunisasi dasar meliputi Baccile Calmett Guerin
(BCG), ifteri Pertusis Tetanus dan Hepatitis-B (DOT-HB), Polio
dan Campak.
3. Keluarga berencana dan skrining kesehatan
Pelayanan keluarga berencana yang dijamin meliputi konseling,
kontrasepsi dasar, vasektomi dan Tubektomi bekerja sama
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dengan lembaga

yang membidangi

keluarga

berencana.

Pelayanan skrining kesehatan diberikan secara selektif yang
ditujukan untuk mendeteksi resiko penyakit dan mencegah
dampak lanjutan dari resiko penyakit tertentu.
5.

Kepala Bidang Penjamin Manfaat Rujukan (PMR)
a) Penjamin Manfaat Rujukan
1. Menganalisis manfaat pelayanan kesehatan rujukan
2. Mengawasi manfaat pelayanan kesehatan rujukan
b) Memajemen manfaat pelayanan primer
1. Manajemen fasilitas kesehatan rujukan
2. Mengawasi fasilitas kesehatan rujukan
c) Manajemen Utilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Anti Fraud
Mengawasi utilitasi dan penyalahgunaan pelayanan rujukan
d) Case Manajer Pratama
Memanajemen dan mengawasi klinik dan puskesmas yang ada di
KC Bandar Lampung

6.

Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan
a) Bertanggung jawab terhadap Penagihan
b) Bertanggung jawab terhadap Perencanaan dan Pembukuan
c) Bagian Kasir :
1. Menganalisis manajemen kas
2. Verifikator keuangan
3. Mengawasi kas

7. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Umum, dan
Komunikasi Publik (KP)
a) Bagian SDM dan Komunikasi Internal
b) Bagian Umum dan Kesekertarisan
1. Resume hasil rapat staff
a. Membuat surat undangan rapat.
b. Mengirim surat undangan rapat.
c. Monitoring surat undangan.
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d. Membantu Kepala Cabang dan Kepala Bidang untuk
menysun dan mempersiapkan rapat (seperti data presentasi),
bahan ceramah dan slide.
e. Mengumpulkan dan mendistribusika bahan-bahan rapat
kepada peserta.
f. Menyiapkan

daftar

hadir

peserta

rapat

serta

kelengkapannya.
g. Menyiapkan ruang rapat.
2. Mengurus dan melayani tamu Kepala Cabang
a. Melayani tamu-tamu Kepala Cabang dan Kantor Cabang.
b. Mengurus keperluan dan kelancaran tamu.
c. Membantu kepala cabang dalam membuat surat yang
diperlukan khususnya surat-surat dan data-data yang
berhubungan dengan pihak ekstern perusahaan/kehumasan.
d. Mengagendakan dan mengarsipkan surat masuk kedalam
map surat masuk
3. Menyeleksi surat masuk yang bersifat :
a. Rutin langsung di distribusikan kepada kepala Bidang terkait.
b. Surat bersifat kebijakan diserahkan kepada kepala cabang
c. Surat kebijakan setelah didisposisikan oleh kepala cabang
didistribusikan kepada kepala bidang.
d. Mengambil surat yang dikirim melalui email.
4. Agenda surat keluar
a. Surat keluar diberi nomor dan diagenda pada surat keluar.
b. Mengajukan kepada kepala cabang untuk dikoreksi dan
ditandatangi.
c. Apabila ada koreksi maka dikembalikan kepada Bidang
yang terkait, bila tidak ada koreksi dan telah ditanda
tangani oleh kepala cabang maka dapat dikirim kepada
alamat yang dituju .
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b) Bagian KP
Pada bagian ini yang dilakukan yaitu wawancara atau liputan
melalui TV nasional, radio, atau surat kabar yang berisikan
tentang seputar kegiatan yang telah atau akan dilakukan oleh
BPJS Kesehatan yang berguna untuk menyebarkan pengetahuan
kepada masyarakat tentang BPJS Kesehatan.
8. IT Help Desk
Pada bagian ini yang akan menangani segala tentang keperluan
teknologi informasi, troubleshooting software dan hardware. Bagian
ini juga yang akan bertugas untuk mensosialisasikan jika ada
pembaharuan sistem atau aplikasi yang akan digunakan serta bagian
yang mengawasi tentang penggunaan sistem atau aplikasi yang
digunakan oleh staf perusahaan. Kemudian bagian ini dapat
mengendalikan efektifitas penggunaan seluruh sistem aplikasi,
meliputi:
a) Pengawasan tertib implementasi sistem aplikasi di Kantor
Cabang dan Kantor Kabupaten/Kota.
b) Pembinaan dan sosialisasi implementasi sistem aplikasi.
c) Pelaporan tentang kendala yang mungkin ditemukan.
9. Kepala Kabupaten / Kota
Pada bagian ini Kepala Kabupaten/Kota akan memanagemen,
mengawasi, dan mengoordinir segala kegiatan dan anggaran yang ada
dikabupaten/kota (BPJS, 2017).
2.6 Kegiatan Umum Perusahaan
Kegiatan umum yang dilakukan BPJS dibagian Pelayanan dan
Kepesertaan adalah sebagai berikut :
1. Memberi komunikasi, edukasi, informasi secara langsung melalui
tatap muka atau service yang dilakukan di kantor cabang
2. Pemberberian info secara tidak langsung melalui buklet, tv, kantor
cabang, iklan, media cetak
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3. Laporan dan pengusulan stok blanko
4. Memberi sanksi administrasi bila terjadi ketidakpatuhan dan
perubahan data
5. Pemerikasaan data keluhan
6. Pelayanan Pendaftaran peserta individu melalui pihak ketiga
7. Pelayanan Pendaftaran peserta kolektif
8. Pelayanan Pendaftaran peserta website
9. Pelayanan pendaftaran peserta perorangan
10. Penetapan penilaian kapitasi
11. Laporan pengawasan dan pemerikasaan kepatuhan
12. Update data peserta
13. Mengelompokan Data Peserta BPJS Kesehatan
Peserta BPJS Kesehatan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu :
a. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
Iuran adalah sejumlah uag yang dibayar secara teratur oleh
peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerinah.
b. Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi
fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program
Jaminan sosial.
14. Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Dijamin
Pelayanan kesehatan yang dijamin meliputi :
a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu pelayanan kesehatan
non spesialistik mencakup :
1.

Administrasi pelayanan

2.

Pelayanan promotif dan preventif

3.

Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis

4.

Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non
operatif

5.

Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
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6.

Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis

7.

Pemeriksaan penunjang diagnosis laboratorium tingkat
pertama

8.

Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi

b. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yaitu pelayanan
kesehatan mencakup :
1. Rawat jalan yang meliputi :
a) Administrasi pelayanan
b) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh
dokter spesialis dan sub- spesialis
c) Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis
d) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
e) Pelayanan alat kesehatan implant
f) Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan
indikasi medis
g) Rehabilitasi medis
h) Pelayanan darah
i) Pelayanan kedokteran forensik
j) Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan.
2. Rawat inap yang meliputi :
a) Perawatan inap non intensif
b) Perawatan inap di ruang intensif.
c) Pelayanan kesehatan lain ditetapkan oleh Menteri.
15. Memberikan Kelas Perawatan yang Ditanggung
a. Di ruang perawatan kelas III diberikan kepada :
1) Peserta PBI Jaminan Kesehatan
2) Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan
Pekerja dengan iuran untuk manfaat pelayanan di ruang
perawatan kelas III.
b. Di ruang perawatan kelas II diberikan kepada :
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1) Pegawai negeri sipil dan penerima pensiun pegawai negeri
sipil golongan ruag I dan golongan ruang II beserta anggota
keluarganya
2) Anggota TNI dan penerima pensiunan anggota TNI yang
setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan
ruang II beserta anggota keluarganya
3) Anggota POLRI dan penerima pensiun anggota POLRI yang
setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan
ruang II beserta anggota keluarganya
4) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang setara
Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II
beserta anggota keluarganya
5) Peserta Pekerja Penerima Upah bulanan sampai dengan 2
(dua) kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin
dengan 1 (satu) anak, beserta anggota keluarganya
6) Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan
Pekerja dengan iuran untuk manfaat pelayanan di ruang
perawatan kelas II
c. Di ruang perawatan kelas I diberikan kepada :
1) Pejabat Negara dan anggota keluarganya
2) Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun Pegawai Negeri
Sipil golongan III dan golongan IV beserta anggota
keluarganya
3) Anggota TNI dan penerima pensiun anggota TNI yang setara
Pegawai Negeri Sipil golongan III dan golongan IV beserta
anggota keluarganya
4) Anggota POLRI dan penerima pensiun anggota POLRI yang
setara Pegawai Negeri Sipil golongan III dan golongan IV
beserta anggota keluarganya
5) Pegawai pemerintah non pegawai negeri yang setara Pegawai
Negeri Sipil golongan III dan golongan IV beserta anggota
keluarganya
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6) Veteran

dan

perintis

kemerdekaan

beserta

anggota

keluarganya
7) Peserta pekerja penerima upah bulanan lebih dari 2 (dua) kali
PTKP dengan status kawin dengan 2 (dua) anal dan anggota
keluarganya
8) Peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan
pekerja dengan iuran untuk manfaat pelayanan di ruang
perawatan kelas
Sedangkan kegiatan umum yang dilakukan dibagian Vedika adalah
penerimaan data rawat inap tingkat lanjut dan data rawat jalan tingkat lanjut. Dan
dibagian PMP adalah penerimaan data klaim Program Layanan Penyakit Kronis
(Prolanis) dan Program Rujuk Balik (PRB) serta data tagihan biaya apotek.
Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut :
1. Melayani dan menanggapi klaim dari peserta yang berupa pengajuan
untuk mendapatkan Prolanis maupun PRB, yang telah disatukan dalam
bentuk berkas klaim yang akan diserahkan oleh pihak penyedia layanan
fasilitas kesehatan dan untuk klaim dari pihak penyedia layanan
fasilitas kesehatan terkait tetang pengajuan klaim obat.
2. Melakukan perekapan klaim tahunan untuk diserahkan ke kantor pusat.
3. Melayani pihak rumah sakit untuk menyerahkan data rawat inap tingkat
lanjut dan data rawat jalan tingkat lanjut yang akan disesuaikan oleh
pihak vedika dengan data yang ada disistem.
Dan untuk kegiatan umum yang dilakukan BPJS secara keseluruhan
adalah seperti apel pagi, senam atau jalan sehat, dan upacara. Berikut ini adalah
penjelasan dari kegiatan tersebut :
1.

Apel Pagi
Apel pagi diadakan setiap pagi dihari kerja yaitu dari pukul
08.00 s.d 08.30 WIB. Apel digunakan dengan tujuan agar para staf
dapat mengetahui target pekerjaan untuk hari ini dan jobdesknya
masing-masing, selain itu juga dapat digunakan untuk evaluasi kinerja
hari kemarin yang berguna untuk meperbaiki kinerja hari ini. Kegiatan
ini dapat dilihat pada Gambar 2.4.
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Gambar 2.4 Kegiatan Apel Pagi
2.

Senam atau Jalan Sehat
Senam atau jalan sehat dilakukan rutin setiap hari Jumat pukul
07.00 WIB, yang berguna untuk mengedepankan bahwa BPJS
Kesehatan menjunjung tinggi kesehatan diri. Hal ini dilakukan agar
setiap staf BPJS dapat mengendalikan kesehatan jasmaninya
masing-masing. Kegiatan ini dapat dilihat pada Gambar 2.5.

Gambar 2.5 Kegiatan Senam Bersama
3.

Upacara
Upacara dilakukan setiap adanya hari peringatan nasional, dan
upacara dilakukan dilapangan halaman depan BPJS Kesehatan KC
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Bandar Lampung dengan petugas dari staf BPJS Kesehatan. Hal ini
dilakukan guna mengingatkan para staf untuk tetap mengedepankan
rasa nasionalisme cinta tanah air. Kegiatan ini dapat dilihat pada
Gambar 2.6 (BPJS, 2017).

Gambar 2.6 Kegiatan Upacara Hari Kebangkitan Nasional
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BAB III
PELAKSANAAN PKL

3.1 Pelaksanaan PKL : IVAN ADI UTAMA, ( 16311153 )
3.1.1 Bidang Kerja
Pelaksaan PKL di BPJS Kesehatan, dilaksanakan selama 2 bulan tepatnya
pada tanggal 1 April 2019 sampai dengan 31 Mei 2019

untuk dapat

memantapkan kemampuan, pengalaman dan pengetahuan didunia kerja yang telah
didapat selama dibangku perkuliahan. Praktikan disini mempunyai kesempatan
melaksanakan kegiatan PKL dibidang Operasional yaitu :
1. Menginput data BPJS Kepesertaan
2. Mencetak Kartu BPJS Kepesertaan
3. Membuat Slide Presentasi
4. Memberi Pelayanan Edukasi Mobile JKN
5. Melakukan Verifikasi BOA (BPJS Office Application)
6. Membatu Pembuatan Mading BPJS
3.1.2 Pelaksanaan Kerja
1. Menginput Data BPJS Kepesertaan
Praktikan akan menginputkan data BPJS Kepeesertaan yang dapat dilihat
pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Input Data Peserta BPJS Baru
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Berdasarkan Gambar 3.1 yang merupakan proses dimana peserta baru
ingin membuat BPJS baru dengan mengisi field yang kosong tersebut, diisi
dengan data peserta yang benar. Adapun hal yang dilakukan oleh praktikan adalah
sebagai berikut :
a. Sebelum

menginput

peserta

pedaftaran harus sudah memenuhi

persyaratannya, sebagai contoh seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP),
Kartu Keluarga (KK) dan Buku Tabungan.
b. Setelah data sesuai makan akan dilakukan penginputan data ke dalam
sistem
c. Lalu sudah diinputkan ke sistem, maka peserta bisa melakukan
pembayaran atau menunggu 14 hari terhitung dari tanggal awal
pendaftaran. Pembayaran bisa melalui via Bank atau Kantor Pos.
2. Mencetak Kartu BPJS Kepesertaan
Praktikan akan mencetak kartu yang diperuntukan peserta baru hal ini
dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2 Mencetak Kartu BPJS
Berdasarkan Gambar 3.2 bagi peserta baru yang sebelumnya sudah
melakukan pendaftaran dan pembayaran, bisa langsung mencetak kartu ke kantor
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BPJS dengan menyertakan bukti pembayarannya.Adapun hal yang dilakukan oleh
praktikan adalah sebagai berikut :
a. Setelah peserta melakukan pendaftaran dan melakukan pembayaran,
bisa langsung membawa bukti transaksinya ke kantor BPJS.
b. Lalu dengan menyertakan bukti transaksi tersebut, di cek sudah atau
belum melakukan pembayarannya, jika sudah maka akan langsung
dicetak berdasarkan perorangan atau yang nama melakukan
pembayaran.
3. Membuat Slide Presentasi
Praktikan membuat slide presentasi berupa alur cara pendaftaran pada
BPJS yang dapat dilihat pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3 Tampilan Slide Alur Peserta Mendaftar
Gambar 3.3 merupakan tampilan isi slide yang dibuat oleh praktikan yang
berguna untuk informasi alur pendaftaran peserta BPJS. Adapun hal yang
dilakukan oleh praktikan adalah sebagai berikut :
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a. Membuat slide presentasi ini menggunakan Microsoft Powerpoint,
yang dimana isi nya tentang alur pendaftaran dari masuk pintu
gerbang – pelayanan – cetak kartu – keluar pintu gerbang.
b. Ini dibuat untuk mengevaluasi perilaku peserta ketika datang untuk
melakukan pendaftaran BPJS. Hasilnya nanti jika terjadinya
antrian panjang, itu akan membuat evaluasi kembali agar tidak
adanya lagi antrian panjang.
4. Memberi Pelayanan Edukasi Mobile JKN
a.

Dibagian ini bisa mendaftar peserta BPJS baru, ubah data dan mengecek
informasi denda peserta

b. Untuk mendaftar peserta baru, persyaratannya dalam 1 KK belum pernah
sama sekali mendaftarkan BPJS dan Mandiri.
c.

Disini praktikan mengarahkan dan memberitahu kepada peserta tata cara
penggunaan Mobile JKN dari awal daftar hingga proses pembayaran.
Proses Edukasi Mobile JKN dapat dilihat pada Gambar 3.4.

Gambar 3.4 Edukasi Mobile JKN
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5. Melakukan Verifikasi BOA (BPJS Office Application)
Praktikan melakukan verifikasi BOA (BPJS Office Application), yang
berguna untuk memeriksa setiap rumah sakit seluruh Bandar Lampung, yang
dimana diperuntukan pencocokan atau audit nilai nominal setiap penggunaan
obat pada peserta yang terdaftar dan menggunakan BPJS, hal ini dapat dilihat
pada Gambar 3.5.

Gambar 3.5 Tampilan Koreksi Klaim
Merujuk Gambar 3.5 yang dilakukan oleh praktikan adalah sebagai
berikut:
a.

Sebelum melakukan verifikasi, harus melakukan login ke website BOA
BPJS

b.

Disini untuk melakukan verifikasi obat setiap rumah sakit seluruh
Bandar Lampung, yang dimana diperuntukan pencocokan atau audit
nilai nominal setiap penggunaan obat pada peserta yang terdaftar dan
menggunakan BPJS
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c.

Jika memang ada kesalahan dalam nominal pada sistem, maka akan
ditinjau kembali untuk disesuaikan

d.

Jika sudah sesuai data nya dengan data master, maka akan diserahkan
kepada kepala cabang untuk di tanda tangan

6.

Membantu Pembuatan Mading BPJS
Praktikan membantu proses pembuatan mading BPJS yang berisikan
informasi tentang kegiatan yang ada di BPJS baik pusat maupun cabang.
Kegiatan membuat mading ini dilakukan setiap awal bulan dan akan ada
penilaian untuk mading terbaik diakhir tahun. Hal ini dapat dilihat pada
Gambar 3.6.

Gambar 3.6 Hasil Mading BPJS Bulan Mei
3.1.3

Kendala Yang Dihadapi
Kendala yang dihadapi praktikan pada bagian Vedika yaitu sering terjadi

permasalahan tidak diketahuinya data klaim yang masuk, dikarenakan ketika
masa penerimaan data klaim dari pihak penyedia layanan fasilitas kesehatan,

28

tidak segera mengirimkan data klaim bahkan melewati masa tenggang
pengiriman data dengan alasan tidak ada yang bisa mengirimkan data klaim.
Hal ini menjadikan data yang masuk tidak sesuai dengan bulan pengiriman,
kemudian dari pihak PMP menjadi bermasalah karena harus merekap ulang
data klaim yang seharusnya masuk dibulan sebelumnya. Hal ini menyebabkan
data tidak diketahui jumlahnya serta data yang sudah terverifikasi tercampur
dengan data klaim yang baru masuk karena terlambatnya pengiriman data
klaim.
3.1.4 Cara Mengatasi Kendala
Praktikan memberikan saran solusi yaitu pembuatan sebuah sistem
berbasis web yang dapat memantau jumlah data klaim yang masuk dan yang
sudah terverifikasi serta data klaim dapat langsung dikirim melalui sistem, hal ini
dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan oleh pihak penyedia layanan fasilitas
kesehatan untuk operasional transportasi menuju

BPJS Kesehatan. Dan bagi

pihak BPJS akan meminimalisir tingkat redudansi data, keterlambatan data, dan
meningkatkan keakuratan verifikasi data. Sistem tersebut dapat diakses oleh staf
penyedia layanan fasilitas kesehatan yang telah diberikan hak akses oleh admin
BPJS Kesehatan. Pada sistem ini juga selain dapat menangani kendala yang ada,
sistem juga dapat menambah data pegawai untuk pihak penyedia layanan fasilitas
kesehatan yang berungsi untuk menjelaskan status kepegawaian pegawai yang
telah ditambahkan. Untuk gambaran sistem dapat dilihat pada Gambar 3.7.

Gambar 3.7 Tampilan Menu Pegawai
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Pada Gambar 3.7 merupakan tampilan menu pegawai yang dapat dimana
admin dapat mengekspor data nama pegawai kedalam excel atau word serta dapat
mencetak data nama pegawai. Pada menu ini admin juga diberikan hak akses
untuk melihat, mengubah, menyalin, serta dapat menghapus data pegawai. Selain
itu, disediakan kolom field untuk pencarian nama pegawai dengan menginputkan
nama atau kode pegawai. Admin juga dapat menambahkan data nama pegawai
jika dibutuhkan. Berikut tampilan tambah data pegawai yang dapat dilihat pada
Gambar 3.8.

Gambar 3.8 Tampilan Tambah Pegawai
Pada bagian menu rumah sakit, admin juga diberi hak akses untuk
melakukan hal yang sama seperti pada menu pegawai. Berikut tampilan menu
rumah sakit yang dapat dilihat pada Gambar 3.9.

Gambar 3.9 Tampilan Menu Rumah Sakit
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Selain dua menu pegawai dan menu rumah sakit pada sistem ini terdapat
menu transaksi yang berguna untuk mengirimkan data berkas klaim, hal ini akan
mengurangi tingkat keterlambatan pemberian berkas klaim dan juga akan
mengefesiensikan waktu, biaya, dan tenaga untuk mengantar data klaim masuk.
Sehingga, pihak BPJS akan mudah dalam hal verifikasi dan validasi data klaim
masuk. Karena, data akan masuk sesuai dengan jenis pelayanan, jenis klaim, dan
bulan pelayanan. Serta jumlah klaim yang masuk akan secara jelas diketahui
jumlah klaimnya. Berikut tampilan tambah transaksi data klaim masuk yang dapat
dilihat pada Gambar 3.10.

Gambar 3.10 Tampilan Tambah Transaksi
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3.2 Pelaksanaan PKL: KURNIA NISHFI PRADANI, NPM 16311378
3.2.1 Bidang Kerja
Selama melakukan kegiatan PKL di BPJS Kesehatan praktikan di
tugaskan untuk bekerja di bidang Kepesertaan selama 1 bulan di bawah
bimbingan Ibu Mella Prihati, S.E., selaku Kabid Kepesertaan dan juga di bagian
Vedika di bawah bimbingan Ibu dr. Anggi Mutia Putri, M.M.
Berikut ini adalah beberapa tugas yang dilakukan dalam bidang
Kepesertaan:
1. Menulis dan menyusun Autodebet
2. Merekap Autodebet
3. Edukasi Mobile JKN ke Peserta
4. Membantu pendaftarn BPJS melalui Mobile JKN
Berikut ini adalah beberapa tugas yang di lakukan dalam bidang Vedika:
1.

Menulis Lembar Kontrol Berita Acara (BA) Pengembalian Audit
Klaim

2.

Meng Entry data Audit Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) dan Rawat
Jalan Tindak Lanjut (RJTL) per Bulan Pelayanan

3.
3.2.2

Mengkoreksi data Audit RITL dan RJTL per Bulan Pelayanan

Pelaksanan Kerja
Adapun Pelaksanaan Kerja yang di hadapi praktikan PKL di BPJS

Kesehatan sebagai berikut:
1. Menulis, Merekap dan Menyusun Autodebet
Di bidang Kepesertaan,Autodebet ini berfungsi sebagai surat
kuasa yang di tulis oleh pemohon sebegai surat kuasa untuk
men-Debet kan rekening tabungannya untuk pembayaran iuran
BPJS. Berikut merupakan contoh Autodebet dari Bank BRI yang
dapat dilihat pada Gambar 3.11.
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Gambar 3.11 contoh Surat Kuasa Autodebet
Gambar 3.11 merupakan contoh Autodebet dari Bank BRI. Autodebet ini
merupakan Surat Kuasa dari Peserta yang akan mendaftarkan kartu BPJS nya
kedalam Autodebet Bank BRI. Peserta mengisi Nomor Rekening Simpanan,
Nomor Pemegang Rekening Simpanan, dan Nomor Telepon Pemilik Rekening
Simpanan. Kemudian ditambahkan pengesahan berupa materai dan ditandatangani
oleh pemegang rekening. Praktikan bertugas mengisi Nomor Virtual Account,
Nama Pemegang Virtual Account, Jumlah dana yang ditransfer, dan juga tanggal.
Setelah semua data terisi, kemudian disusun berdasarkan Bank.
2.

Edukasi Mobile JKN ke Peserta
Mobile JKN merupakan Aplikasi resmi BPJS Kesehatan untuk
membantu peserta baru yang ingin mendaftaran diri dan keluarganya
dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (BPJS, 2017).
Beberapa fitur dalam Mobile JKN sebenarnya cukup membantu
peserta dalam hal pendaftaran, pengecekan iuran, dan pencarian
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informasi seputar BPJS. Berikut merupakan contoh salah satu peserta
yang ingin mendaftarkan keluarganya pada program JKN yang
ditunjukan pada Gambar 3.12.

Gambar 3.12 Edukasi Mobile JKN Ke Peserta
Dari Gambar 3.12 edukasi aplikasi Mobile JKN dimaksudkan agar
mengurangi kunjungan peserta ke kantor cabang. Namun, beberapa peserta
ternyata belum mengetahui keberadaan Mobile JKN. Oleh karena itu, edukasi
Mobile JKN perlu dilakukan.
3. Menulis Lembar Kontrol BA Pengembalian Audit Klaim
Praktikan memeriksa Berita acara penyesuaian nilai tagihan
Klaim per Rumah sakit bagi Peserta BPJS Kesehatan, kemudian di
tulis ke dalam Lembar Kontrol BA Pengembalian Audit Klaim.
Berikut merupakan contoh BA pengendalian audit klaim yang
ditunjukan pada Gambar 3.13.
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Gambar 3.13 Lampiran Berita Acara Penyesuaian Nilai Tagihan Klaim
Berdasarkan Gambar 3.13 yang merupakan berita acara yang dilampirkan
bersamaan dengan berkas Audit Klaim. Berita acara ini selanjutnya akan ditulis di
lembar kontrol berita acara. Berikut merupakan contoh lembar kontrol berita acara
yang ditunjukan pada Gambar 3.14.

Gambar 3.14 Lembar Kontrol BA Pengembalian Audit Klaim
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4. Meng Entry Data Audit RITL dan RJTL per Bulan Pelayanan
Praktikan meng-entry data Audit RITL dan RJTL per bulan
pelayanan berdasarkan data Excel yang diterima dari Rumah Sakit.
Berikut merupakan tampilan dari Koreksi klaim yang ditunjukan pada
Gambar 3.15.

Gambar 3.15 Tampilan Koreksi Klaim
Dari Gambar 3.15 yang berupa tampilan Koreksi klaim Surat Eligibilitas
Peserta (SEP). SEP ini digunakan untuk meng-Entry data SEP yang telah
terlampir di berkas Audit Klaim. Praktikan mengisi No. SEP, Jenis Audit, dan
Nomor Berita acara berdasarkan berkas yang terlampir. sedangkan No. Register,
Tgl SEP, No. Kartu, Kelas Rawat dan seterusnya telah otomatis terisi.
5. Mengkoreksi Data Audit RITL dan RJTL per Bulan Pelayanan
Setelah data tersebut di Entry, kemudian di koreksi satu persatu
untuk mengetahui apakah biaya pemulihan sedah terpotong sesuai data
yang terdapat di berkas atau belum. Berikut merupakan tampilan daftar
koreksi klaim yang ditunjukan pada Gambar 3.16.
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Gambar 3.16 Tampilan Daftar Koreksi Klaim
Dari Gambar 3.16 yang menampilkan daftar koreksi klaim maka praktikan
akan meng-Entry nomor SEP kemudian akan otomatis muncul tagihan dan
selisihnya. Setelah tagihan dan selisih muncul, kemudian disesuaikan dengan
berkas yang sudah ada. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadinya kesalahan
input data yang menyebabkan terjadinya perbedaan jumlah selisih yang ada pada
sistem dengan berkas.
6. Mencetak Kartu Peserta
Setelah peserta mendaftar dan membayar iuran yang pertama,
peserta menunjukkan bukti pembayaran ke kantor cabang untuk
digunakan sebagai bukti kepada petugas untuk mencetak kartu. Hal ini
dapat dilihat pada Gambar 3.2.
Berdasarkan Gambar 3.2 setelah kartu di cetak akan di
masukkan ke dalam amplop yang kemudian akan di berikan ke peserta.
7. Membantu Pembuatan Mading
Praktikan membantu proses pembuatan mading BPJS yang
berisikan informasi tentang kegiatan yang ada di BPJS baik pusat
maupun cabang. Kegiatan membuat mading ini dilakukan setiap awal
bulan dan akan ada penilaian untuk mading terbaik diakhir tahun. Hal
ini ditunjukan pada Gambar 3.6.
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3.2.3 Kendala Yang Dihadapi
Kendala yang dihadapi praktikan pada bagian Vedika sebagai berikut :
1. Tidak diketahuinya data klaim yang masuk, dikarenakan ketika masa
penerimaan data klaim dari pihak penyedia layanan fasilitas kesehatan
tidak segera mengirimkan data klaim bahkan melewati masa tenggang
pengiriman data dengan alasan tidak ada yang bisa mengirimkan data
klaim.
2. Data yang masuk terkadang tidak sesuai dengan bulan, karena
keterlambatan pengiriman data klaim. kemudian dari pihak vedika
menjadi

bermasalah karena harus merekap ulang data klaim yang

seharusnya masuk dibulan sebelumnya.
3. Data tidak diketahui jumlahnya serta data yang sudah terverifikasi
tercampur dengan data klaim yang baru masuk karena terlambatnya
pengiriman data klaim. Hal ini menyebabkan bagian vedika akan
mengecek ulang sehingga beberapa pekerjaan harus tertunda dan
tebengkalai.
3.2.4 Cara Mengatasi Kendala
Dari kendala yang dihadapi praktikan maka solusi yang ditawarkan oleh
praktikan yaitu sebuah sistem berbasis web yang dapat memantau jumlah data
klaim yang masuk dan yang sudah terverifikasi. Sistem tersebut dapat diakses
oleh staf penyedia layanan fasilitas kesehatan yang telah diberikan hak akses oleh
admin BPJS Kesehatan.Pada sistem ini juga selain dapat menangani kendala yang
ada, sistem ini juga dapat menambah data pegawai untuk pihak penyedia layanan
fasilitas kesehatan yang nantinya berungsi untuk menjelaskan status kepegawaian
pegawai yang telah ditambahkan.Untuk Gambaran sistem dapat dilihat pada
Gambar 3.17.
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Gambar 3.17 Hasil Sistem Data Klaim Masuk
Merujuk Gambar 3.17 maka solusi ini akan memberikan kemudahan bagi
pengguna, khususya pihak penyedia layanan fasilitas kesehatan dalam hal
pengiriman data kliam tanpa harus datang ke BPJS Kesehatan, sehingga akan
memberikan efesiensi biaya dan waktu pengiriman berkas klaim masuk. Dan juga
dengan

adanya

sistem

ini

diharapkan

akan

meminimalisir

terjadinya

keterlambatan pengiriman data, sehingga tidak ada lagi data klaim yang terlambat
masuk setiap bulannya dan data akan secara mudah terpisah antara data klaim
baru dan yang sudah terverifikasi oleh pihak BPJS Kesehatan.
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3.3 Pelaksanaan PKL : VERA HERLINDA, 16311376
3.3.1 Bidang Kerja
Selama melakukan kegiatan PKL di BPJS Kesehatan praktikan ditugaskan
dibagian Umum, SDM, dan KP serta dibagian PMP tepatnya dibagian penerimaan
data klaim selama dua bulan dengan dibimbing oleh bapak Nurman, S.E..
Bagian Umum, SDM, dan KP bertanggung jawab atas pengarsipan, surat
menyurat dan dokumentasi administrasi. Pada bagian ini diharapkan pengarsipan
dan administrasi dapat tersusun secara baik, rapih, dan teratur. Bagian ini juga
sebagai pengendali kegiatan organisasi dan sub bagian umum dan kepegawaian
yaitu bagian yang bertugas menyusun rencana kegiatan, koordinasi pembinaan,
pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dibidang pengelolaan administrasi
umum, urusan kerumahtanggaan, perlengkapan / administrasi, dokumentasi,
pengarsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian BPJS Kesehatan.
Adapun tugas rutin yang praktikan kerjakan pada bagian ini adalah sebagai
berikut :
1. Menyusun dan mengarsipakan surat masuk
2. Menerima panggilan intercom
3. Melayani tamu yang datang
Sedangkan bagian PMP merupakan bagian yang bertanggung jawab dalam
mengelola data klaim dari penyedia layanan fasilitas kesehatan, mengelola data
klaim untuk diverifikasi keabsahannya, sebagai manajemen utilitas pelayanan
kesehatan primer dan anti fraud, serta sebagai promotif dan preventif dalam
pemberian pelayanan sebagai berikut :
1. Penyuluhan kesehatan perseorangan
Penyuluhan kesehatan perorangan meliputi paling sedikit
penyuluhan mengenai pengelolaan faktor resiko penyakit dan perilaku
hidup bersih dan sehat.
2. Imunisasi dasar
Pelayanan imunisasi dasar meliputi Baccile Calmett Guerin
(BCG), ifteri Pertusis Tetanus dan Hepatitis-B (DOT-HB), Polio dan
Campak.
3. Keluarga berencana dan skrining kesehatan
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Pelayanan keluarga berencana yang dijamin meliputi konseling,
kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi bekerja sama dengan
lembaga yang membidangi keluarga berencana. Pelayanan skrining
kesehatan diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi
resiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari resiko penyakit
tertentu.
Kemudian dibagian ini praktikan akan mengentrikan data klaim ke dalam
sistem luar paket INA-CBG sampai dengan memverifikasi atau menonaktifkan
data peserta. Adapun tugas rutin yang praktikan kerjakan pada bagian ini adalah
sebagai berikut :
1. Menginputkan nilai formulir rekredensialing
2. Menginput dan melegalkan data peserta Prolanis dan PRB
3. Memverifikasi data tagihan biaya dari apotek
4. Menonaktikan peserta Prolanis dan PRB
5. Menginputkan nama apotek ke dalam sistem Primary Care BPJS
6. Membantu Pembuatan Mading BPJS
7. Menginputkan Data Puskesmas Dan Pemberian Hak Akses Pada Staf
Puskesmas
8. Menyalurkan pesan dan kesan peserta kedalam sistem Walk Through
Audit

3.3.2 Pelaksaan Kerja
Adapun pelaksanaan kerja yang dihadapi praktikan dibagian Umum, SDM,
dan KP adalah sebagai berikut:
1. Menyusun dan Mengarsipakan Surat Masuk dan Kwitansi
Keperluan Kantor
Praktikan menyusun surat berdasarkan tanggal surat, kemudian
surat yang telah disusun dirapihkan dan diarsipkan kedalam map surat
masuk. Begitu pula dengan kwitansi-kwitansi milik kantor namun,
sebelum dirapihkan dan diarsipkan berdasarkan tanggal kwitansi,
kwitansi-kwitansi tersebut akan difotokopi terlebih dahulu sebagai arsip
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kwitansi. Untuk pengarsipan surat masuk dan kwitansi dapat dilihat
pada Gambar 3.18.

Gambar 3.18 Pengarsipan Surat Masuk dan Kwitansi
2. Menerima Panggilan Intercom
Praktikan akan menerima panggilan jika ada panggilan masuk dari
lantai dasar yang biasanya berupa panggilan adanya tamu yang datang
untuk mengantarkan berkas data klaim atau fakta integritas.
3. Melayani Tamu yang Datang
Praktikan akan mempersilakan tamu yang datang untuk duduk
kemudian menanyakan identitas dan tujuan tamu. Setelah itu, praktikan
akan meminta tamu untuk menunggu terlebih dahulu dan praktikan akan
memanggil pihak yang dituju. Namun, jika pihak yang dituju sedang
ada keperluan lain maka praktikan akan menyarankan untuk menitipkan
pesan atau berkas jika ada kemudian praktikan akan menerima berkas
atau pesan tersebut dan meletakkan berkas diatas meja pihak yang dituju
oleh tamu.
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Sedangkan pelaksanaan kerja yang dihadapi praktikan dibagian PMP
adalah sebagai berikut:
1.

Menginputkan Nilai Formulir Rekrendisialing
Praktikan menginputkan data nilai dari isian formulir
rekredensialing. Rekredensialing merupakan laporan tentang fasilitas
yang dimiliki oleh penyedia layanan fasilitas kesehatan yang berfungsi
untuk melaporkan pada BPJS bahwa penyedia layanan fasilitas
kesehatan masih direkomendasikan atau tidak (BPJS,2017). Formulir
ini harus diisikan oleh pihak penyedia layanan fasilitas kesehatan
dan telah dilegalkan oleh pihak PMP dan diberikan nilai yang
kemudian diinputkan oleh praktikan kedalam rekapan laporan profil
rekredensialing. Kemudian data tersebut akan dimaping kedalam data
maping rekredensialing yang ada dibagian PMP. Tampilan laporan
profil rekredensialing dapat dilihat pada Gambar 3.19.

Gambar 3.19 Tampilan Input Data Nilai Pada Laporan Rekredensialing
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2. Menginput dan Melegalkan Data Peserta Prolanis Dan PRB
Praktikan menginputkan data peserta BPJS dari data yang
ada di excel yang telah dikirimkan oleh pihak penyedia layanan
fasilitas kesehatan kemudian melegalkan data peserta Prolanis dan
PRB melalui sistem.Untuk gambar input dan pelegalan data peserta
Prolanis dapat dilihat pada Gambar 3.20.

Gambar 3.20 Tampilan Input dan Pelegalan Data Peserta Prolanis

Pada Gambar 3.20 praktikan akan menginputkan nomor BPJS peserta calon
Prolanis, jenis poli, alamat nomor telpon, dan alamat email puskesmas kedalam
club Hipertensi (HT) atau Diabetes Miletus (DM) sesuai dengan nama puskesmas
didatinya masing-masing melalui menu Peserta Prolanis. Namun, ketika praktikan
menyimpan data yang telah diinputkan, lalu muncul notif berupa kata PRB maka
praktikan akan melegalkan data tersebut melalui menu Peserta PRB. Berikut ini
adalah tampilan dari pelegalan peserta PRB yang dapat dilihat pada Gambar 3.21.
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Gambar 3.21 Tampilan Pelegalan Data Peserta PRB

Pada Gambar 3.21 praktikan akan memilih nama peserta dari club Hipertensi
(HT) atau Diabetes Miletus (DM) sesuai dengan nama puskesmas didatinya
masing-masing. Kemudian praktikan akan memilih tanggal mulai rujuk balik
sesuai data yang telah direkap oleh penyedia layanan fasilitas kesehatan yang
berupa data excel kemudian praktikan akan menyimpan sebagai bentuk pelegalan
data PRB.
3. Memverifikasi Data Tagihan Biaya dari Apotek
Verifikasi

tagihan

biaya

apotek

digunakan

untuk

mengetahui sudah sesuai atau belum antara data klaim yang ada
sama dengan yang dinputkan kedalam sitem dari pihak apotek,
yang kemudian akan diverifikasi jika benar sesuai dengan data
klaim yang masuk. Data yang akan diverifikasi pengajuan
klaimnya harus berupa data yang telah diverifikasi setiap bulannya.
Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.22.
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Gambar 3.22 Tampilan Verifikasi Tagihan Biaya Apotek
4. Menonaktifkan Peserta Prolanis dan PRB
Praktikan akan menonaktifkan peserta Prolanis dan PRB
yang sudah tercantum didalam data yang telah diajukan oleh
pihak penyedia layanan fasilitas kesehatan. Adapun peserta yang
akan dinonaktikan biasanya memiliki status pidah domisili, tidak
aktif dalam jangka waktu yang cukup lama dari waktu
pendaftaran, keinginan sendiri, dinyatakan telah meninggal
dengan membuktikan surat keterangan meninggal yang telah
diurus oleh keluarga peserta. Dalam sistem akan memberikan
pilihan nonaktif seperti meninggal, keinginan sendiri, pindah
domisili, atau tidak aktif dalam jangka waktu tertentu. Hal ini
dapat dilihat pada Gambar 3.23.
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Gambar 3.23 Tampilan Penonaktifan Peserta Prolanis dan PRB

5. Menginputkan Nama Apotek pada Sistem Primary Care BPJS
Praktikan akan menginputkan nama apotek pada dati yang
ada di KC Bandar Lamapung dan jika sudah ada nama apotek maka
akan diganti statusnya menjadi aktif. Berikut dapat dilihat pada
Gambar 3.24.

Gambar 3.24 Tampilan Input Nama Apotek
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6. Membantu Pembuatan Mading BPJS
Praktikan membantu proses pembuatan mading BPJS yang
berisikan informasi tentang kegiatan yang ada di BPJS baik pusat
maupun cabang. Kegiatan membuat mading ini dilakukan setiap
awal bulan dan akan ada penilaian untuk mading terbaik diakhir
tahun. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.6.
7. Menginputkan Data Puskesmas dan Pemberian Hak Akses pada
Staf Puskesmas
Praktikan akan menginput data puskesmas sesuai dengan
kode puskesmas. Kemudian praktikan akan menceklis bagian
status, setelah menginputkan alamat email dari puskesmas yang
telah disediakan dalam data puskesmas. Untuk pengisian data
puskesmas dapat dilihat pada Gambar 3.25.

Gambar 3.25 Tampilan Input Data Puskesmas
Setelah data terisikan dengan jelas maka praktikan akan mengubah hak
akses yang hanya dapat diakses oleh Petugas Entry untuk sistem Primary Care –
BPJS, HFIS, dan Luar Paket INA - CBG. Berikut ini dapat dilihat pada Gambar
3.26.
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Gambar 3.26 Tampilan Perubahan Hak Akses Sistem
8. Menyalurkan Pesan dan Kesan Peserta BPJS pada Sistem Walk
Trough Audit
Dalam hal ini praktikan mengisikan hasil kuisioner pada
sistem Walk Trough Audit yang telah diisikan oleh peserta BPJS
Kesehatan melalui penyebaran kuisioner dari penyedia layanan
fasilitas kesehatan. Sistem ini berfungsi untuk mengetahui atau
mengaudit fasilitas kesehatan yang ada sudah sesuai dengan kriteria
profil rekredensialing, aturan kepatuhan BPJS Kesehatan dan
aturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013.
Dan pada kuisioner ini pihak BPJS dapat mengetahui
tingkat kepuasaan dari peserta, serta dapat mengetahui pelayanan
kesehatan sudah dapat memberikan hak bagi peserta atau belum
dapat memberikan layanan yang seharusnya dirasakan oleh peserta.
Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.27.
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Gambar 3.27 Tampilan Kesan dan Pesan pada Sistem Walk Trough Audit

3.3.3 Kendala Yang Dihadapi
Kendala yang dihadapi oleh praktikan adalah sebagai berikut :
1.

Pada bagian pengarsipan surat masuk dan kwitansi yang masih manual,
hal ini yang menyebabkan praktikan dan pihak kesekertarisan
disulitkan dalam hal pencarian surat masuk ataupun kwitansi ketika
dibutuhkan. Dan terkadang surat

dan kwitansi tersebut dapat

berserakan yang menyebabkan surat atau kwitansi tersebut menjadi
hilang. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.28.
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Gambar 3.28 Berkas Surat Masuk dan Kwitansi
2.

Kurangnya fasilitas intercom diberbagai ruangan yang menyebabkan
praktikan atau sekertaris harus meninggalkan pekerjaannya terlebih
dahulu untuk menyampaikan pesan yang disampaikan dari lantai dasar
kepada yang dituju, bahkan ketika tidak bertemu dengan pihak yang
dituju praktikan atau sekertaris diharuskan mencari pihak yang dituju
terlebih

dahulu

sehingga

banyak

pekerjaan

yang

tertunda

penyelesaiannya bahkan terkadang sering terjadi keterlambatan
informasi dikarenakan praktikan atau sekertaris tidak bertemu dengan
pihak yang dituju secara cepat. Ini menyebabkan banyak hal menjadi
kurang efektif.
3.

Pada bagian PMP sering terjadi permasalahan tidak diketahuinya data
klaim yang masuk, dikarenakan ketika masa penerimaan data klaim
dari pihak penyedia layanan fasilitas kesehatan, tidak segera
mengirimkan data klaim bahkan melewati masa tenggang pengiriman
data dengan alasan tidak ada yang bisa mengirimkan data klaim. Hal ini
menjadikan data yang masuk tidak sesuai dengan bulan pengiriman,
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kemudian dari pihak PMP menjadi bermasalah karena harus merekap
ulang data klaim yang seharusnya masuk dibulan sebelumnya. Hal ini
menyebabkan data tidak diketahui jumlahnya serta data yang sudah
terverifikasi tercampur dengan data klaim yang baru masuk karena
terlambatnya pengiriman data klaim.

3.3.4 Cara Mengatasi Kendala
Dari kendala yang dihadapi praktikan maka solusi yang ditawarkan oleh
praktikan yaitu :
a.

Membuatkan sistem pengarsipan secara online (softcopy) maupun
offline (fisik) , untuk yang online dapat diakses oleh bagian
kesekertarisan yang dibuat menggunakan google drive. Sedangkan
yang offline praktikan memberikan solusi yaitu memasukan surat dan
kwitansi berdasarkan tanggal kedalam map dengan pemberian label
tanggal untuk pembatas disetiap tanggalnya. Adapun untuk solusi yang
berbasi online solusi ini yang berguna untuk mempermudah bagian
kesekertarisan dalam pencarian surat masuk, surat keluar, dan kwitansi
perusahaan. Praktiakan memebrikan solusi pengarsipan online karena,
arsip adalah kumpulan warkat yang disimpan secara teratur berencana
karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat
cepat ditemukan kembali (Sedarmayanti, 2003). Menurut sedarmayanti
(2003) ada 5 (lima) macam sistem penataan arsip yang dapat dipakai
yaitu:
1.

Sistem Abjad (Alphabetical Filling System)
Sistem abjad adalah salah satu sistem penataan berkas yang
umumnya digunakan untuk menata berkas yang berurutan dari A
sampai dengan Z dengan berpedoman pada peraturan mengindeks.
Persiapan penataan arsip berdasarkan Abjad :
a. Faham peraturan pengindeks
b. Menyiapkan lembar tunjuk silang, bila perlu
c. Menyiapkan peralatan arsip
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Berikut adalah ilustrasi dari sistem pengarsipan berdasarkan abjad yang
ditunjukkan pada Gambar 3.29.

Sumber : (Sedarmayanti, 2003)
Gambar 3.29 Sistem Abjad/Alphabetical Filling System
2.

Sistem Masalah (Subject Filing System)
Sistem masalah adalah salah satu sistem penataan berkas
berdasarkan

kegiatan-kegiatan

yang

berkenaan

dengan

masalah-masalahyang berhubungan dengan perusahaan yang
menggunakan sistem ini.
Persiapan penataan arsip berdasarkan masalah :
a. Menyusun daftar indeks
b. Menyiapkan kartu indeks
c. Menyiapkan peralatan arsip
Berikut adalah ilustrasi dari sistem pengarsipan berdasarkan abjad yang
ditunjukkan pada Gambar 3.30.
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Sumber : (Sedarmayanti, 2003)
Gambar 3.30 Sistem masalah/perihal (Subject Filling System)
3.

Sistem Nomor (Numerical Filing System)
Sistem nomor adalah salah satu sistem penataan berkas
kelompok

permasalahan

yang

kemudian

masing-masing

atausetiap masalah diberi nomor tertentu.
Persiapan penataanarsipberdasarkan nomor:
a. Menyusun pola klasifikasi arsip
b. Menyiapkan peralatan arsip
Berikut adalah ilustrasi dari sistem pengarsipan berdasarkan abjad yang
ditunjukkan pada Gambar 3.31.
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Sumber : (Sedarmayanti, 2003)
Gambar 3.31 Sistem Nomor (Numerical Filing Sistem)
4.

Sistem Tanggal/Urutan Waktu (Cronological Filing System)
Sistem tanggal adalah salah satu sistem penataan berkas
berdasarkan urutan tanggal, bulan dan tahun yang mana pada
umumnyatanggal

yang

dijadikan

pedoman

termaksud

diperhatikan dari datangnyasurat, (akan lebih baik bila
berpedoman pada cap datangnya surat).
Persiapan penataan arsip berdasarkan tanggal:
a. Menentukan pembagian tanggal, bulan dan tahun
b. Menyiapkan peralatan arsip
Berikut adalah ilustrasi dari sistem pengarsipan berdasarkan abjad yang
ditunjukkan pada Gambar 3.32.
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Sumber : (Sedarmayanti,2003)
Gambar 3.32 Sistem Tanggal/Urutan Waktu
5.

Sistem wilayah/Daerah/Regional (Geographical filing system)
Sistem wilayah adalah salah satu sistem penataan berkas
berdasarkan tempat (lokasi), daerahatau wilayah tertentu.
Persiapan.
Penataan berdasarkan wilayah :
a. Menentukan pengelompokan daerah/wilayah
b. Menyiapkan peralatan arsip

Berikut adalah ilustrasi dari sistem pengarsipan berdasarkan abjad yang
ditunjukkan pada Gambar 3.33.
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Sumber : (Sedarmayanti, 2003)
Gambar 3.33 Sistem Wilayah/Daerah
Berdasarkan 5 (lima) macam sistem pengarsipan maka praktikan memilih
sistem dengan pengurutan arsip berdasarkan tanggal, karena dengan pengurutan
tanggal akan lebih mempermudah bagian kesekertarisan dalam pencarian surat
maupun kwitansi, serta pemberian label pada surat dengan pembeda warna untuk
setiap tanggalnya. Dan untuk yang berbentuk soft file maka praktikan
membutuhkan folder arsip pada google drive, dimana surat dan kwitansi yang
masuk akan discan terlebih dahulu lalu akan diupload dan bisa didownload ketika
dibutuhkan. Tidak hanya untuk surat masuk saja bahkan surat keluarpun dapat
diarsipkan dengan menggunakan google drive untuk diupload sebagai arsip. Hal
ini dapat dilihat pada Gambar 3.37.

Gambar 3.34 Pengarsipan Surat Masuk, Surat Keluar, dan Kwitansi
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b.

Praktikan memberikan saran solusi yaitu pembuatan jaringan intercom
antar gedung sehingga meminimalisir keterlambatannya informasi
kepada pihak yang dituju.

c.

Praktikan memberikan solusi yaitu pembuatan sebuah sistem berbasis
web yang dapat memantau jumlah data klaim yang masuk dan yang
sudah terverifikasi serta data klaim dapat langsung dikirim melalui
sistem, hal ini dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan oleh pihak
penyedia layanan fasilitas kesehatan untuk operasional transportasi
menuju kantor cabang BPJS Kesehatan. Dan bagi pihak BPJS akan
meminimalisir tingkat redudansi data, keterlambatan data, dan
meningkatkan keakuratan verifikasi data. Sistem tersebut dapat diakses
oleh staf penyedia layanan fasilitas kesehatan yang telah diberikan hak
akses oleh admin BPJS Kesehatan. Pada sistem ini juga selain dapat
menangani kendala yang ada, sistem juga dapat menambah data
pegawai untuk pihak penyedia layanan fasilitas kesehatan yang
berungsi untuk menjelaskan status kepegawaian pegawai yang telah
ditambahkan. Untuk gambaran sistem dapat dilihat pada Gambar 3.7.
Pada Gambar 3.7 merupakan tampilan menu pegawai yang
dapat dimana admin dapat mengekspor data nama pegawai kedalam
excel atau word serta dapat mencetak data nama pegawai. Pada menu
ini admin juga diberikan hak akses untuk melihat, mengubah,
menyalin, serta dapat menghapus data pegawai. Selain itu, disediakan
kolo field untuk pencarian nama pegawai dengan menginputkan nama
atau kode pegawai. Admin juga dapat menambahkan data nama
pegawai jika dibutuhkan. Untuk tampilan tambah data pegawai yang
dapat dilihat pada Gambar 3.8.
Pada bagian menu rumah sakit, admin juga diberi hak akses
untuk melakukan hal yang sama seperti pada menu pegawai. Untuk
tampilan menu rumah sakit yang dapat dilihat pada Gambar 3.9.
Selain dua menu pegawai dan menu rumah sakit pada sistem
ini terdapat menu transaksi yang berguna untuk mengirimkan data
berkas klaim, hal ini akan mengurangi tingkat keterlambatan
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pemberian berkas klaim dan juga akan mengefesiensikan waktu, biaya,
dan tenaga untuk mengantar data klaim masuk. Sehingga, pihak BPJS
akan mudah dalam hal verifikasi dan validasi data klaim masuk.
Karena, data akan masuk sesuai dengan jenis pelayanan, jenis klaim,
dan bulan pelayanan. Serta jumlah klaim yang masuk akan secara
jelas diketahui jumlah klaimnya. Untuk tampilan tambah transaksi
data klaim masuk yang dapat dilihat pada Gambar 3.10.
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BAB IVP
PENUTUP
4.1 Simpulan
Berdasarkan hasil PKL selama 2 (dua) bulan di BPJS Kesehatan maka
simpulan yang didapatkan oleh praktikan sebagai berikut:
1. Mahasiswa dapat mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya serta dapat
menganalis apa yang terjadi di BPJS Kesehatan dengan memberikan
solusi atas kendala yang ada, yaitu berupa solusi sistem berbasis web
yang dapat memantau jumlah data klaim yang masuk dan yang sudah
terverifikasi. Sistem tersebut dapat diakses oleh staf penyedia layanan
fasilitas kesehatan serta pemberian solusi untuk kendala pengarsipan
surat masuk dan kwitansi.
2. Mahasiswa mampu menunjukan rasa disiplin dalam kerja, seperti hadir
tepat waktu dalam melaksanankan PKL.
3. Mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang sudah
didapatkan selama perkuliahan, seperti dalam pengarsipan surat dan
kwitansi, perekapan data klaim, desain grafis, serta mengimplementasikan
ilmu komputer terhadap sistem yang dimiliki oleh pihak BPJS Kesehatan.
4.2 Saran
Adapun saran yang ingin praktikan sampaikan yaitu sebagai berikut :
1. Bagi pihak BPJS Kesehatan khususnya dibagian Vedika dan PMP
diperlukan adanya penambahan fasilitas rak atau sebuah ruangan yang
berguna untuk meletakan data klaim masuk karena dikhawatirkan
data-data tersebut dapat berserakan dan tercampur dengan berkas lain. Hal
ini juga akan mempengaruhi tata letak ruangan sehingga terlihat lebih
rapih.
2. Dan bagi calon praktikan kedepannya jika ingin praktik di BPJS Kesehatan
dapat mempersiapkan diri dengan cara mempelajari tentang penggunaan
Microsoft Office, penggunaan website dan pemrograman web, serta
memiliki pengetahuan tentang troubleshooting.
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