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B A B  I

P E N D A B U L U A N

Seperti telah kita ketahui bersama, bahwa dengan 
kemajuan zaman sekarang ini , banyak kebutuhan manugia 
yang semakin meningkat* dan tentu saja tidak sedikit ba- 
haya-bahaya yang akan raengancam kebutuhan manueia yang 
beraneka macam itu. Untuk itu dirasa perlu adanya suatu 
lembaga yang dapat menjamin keamanan segala kebutuhan itu. 
Apabila bahaya itu benar-benar terjadi, maka lembaga ini- 
lah yang akan menanggung kerugian yang akan menimpa sega- 
la kebutuhan mereka* Lembaga ini kemudian dikenal orang 
sebagai Lembaga Asuransi. Dengan berkembangnya zaman,Lem
baga Asuransi ini tidak hanya dikonal di kalangan peda- 
gang saja, tatapi sudah morata di semua lapisan masyara- 
kat*

Lembaga Asuransi ada yang diselenggarakan oleh 
Swasta, yang bersifat koraersial. Ada pula Lembaga Asuran
si yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Lembaga Asuransi 
ini bersifat sosial dan merupakan asuransi wajib, seperti 
misalnya Asuransi Kecelakaan dan Asuransi Kesehatan. Asu- 
ransi Kesehatan adalah Program Pemerintah yang mempunyai 
rencana jangka panjang selaraa tiga periode penyolenggara- 
an ;
Periode 1. Mensukseskan penyelenggaraan Keputusan Presi-

1
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den No.230 tahun 1968 dalam usaha pemeliharaan 
kesehatan perorangan dari pada para pegawai ne
geri, penerima pensiun beserta keluarganya. 

Periode 2. Introduksi dan kemudian diikuti penyelenggara- 
an sistera Asuransi Kesehatan bagi karyawan pe- 
rusahaan-perusahaan, terutama karyawan-karya - 
wan perusahaan Negara dan kemudian juga karya
wan perusahaan Swasta, baik nasional maupun a- 
sing.

Periode Introduksi dan kemudian diikuti penyelenggara- 
an i.istem Asuransi Kesehatan Semesta dalam u- 
saha pemeliharaan kesehatan perorangan bagi 
rakyat/penduduk umumnya, melalui instansi ke
sehatan terkecil di daerah, yakni Pusat-pusat 
Kesehatan I-Iasyarakat (PUSKESHAS) dengan bantu
an dan kerjaaama para pamong wilayah (Rukun Te- 
tangga, Rukun Warga, Lurah, Camat dan seba^ai- 
nyaj* 1)

Sampai sekarang pelaksanaan rencana tersebut baru 
sarnpai periode 1. Terlebih dahulu saya akan menguraikan 
tentang I»atar Belakang Asuransi Kesehatan.
Sebelura berlakunya metode Asuransi Kesehatan, yakni sebe- 
lum 1 April 1969, Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri 
dan keluarganya diatur oleh metode restitusi. Metode ini 
hanya ditujukan kepada Pegawai Negeri dan keluarganya sa~ 
ja, tidak kepada Penerima Pensiun dan keluarganya. Ketode 
restitusi ini yalah suatu metode pemeliharaan kesehatan 
bagi Pegawai Negeri beserta keluarganya dengan cara meng- 
^anti sebagian atau sepenuhnya biaya pengobatan yang te
lah dikeluarkan oleh Pegawai Negeri yang bersangkutan.Pe- 
ngembalian biaya ini sepenuhnya dibebankan pada Keuangan

^  Wawancara dengan Pimpinan Staf Administrasi dan 
Keuangan Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tin^at II Su
rabaya, 11 September 1979.
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ITegara tanpa mengadakan pemotongan gaji para Pegawai 
Uogeri* Di samping itu, usaha Pemeliharaan Kesehatan Rak- 
yatf yang di dalam garis besamya meliputi dua macam usa- 
ha, yakni j

1. Usaha Pemeliharaan Kesehatan Perorangan (Individu
al HealtVi Care.

2. Usaha-usaha preventif*
;juga menjadi tanggung jawab Pemerintah. Akan terasa berafr- 
lah kalau hal-hal tersebut di atas harus menjadi beban Pe
merintah keseluruhannya, terutama dalam segi pembiayaan - 
nya.

Secara prinsip usaha pemeliharaan kesehatan pero
rangan ( individual health care ) seharuonya diselesaikan 
oleh masyarakat aendiri, sebagaimana hal nya dengan masa- 
lah pangan. letapi kita ocmua men^etahui bahwa rakyat In
donesia pada umumnya keuangannya sangat lemah, sehingga 
amat beratlah apabila masingnaasing individu oecara sen- 
diri-sendiri menyelesaik&n usaha pemeliharaan kesehatan 
nereka.

Undang-undang Pokok Kesehatan antara lain menyata- 
kan bahwasanya tiap-tiap warganegara berhak memperolch de- 
rajat kesehatan yang setinggi-tingginya, dan untuk ini so- 
luruh rakyat harus diiicut sertakan dalam uoaha-uoaha ke
sehatan Pemerintah, dengan perkataan lain, Jika diharap - 
kan agar supaya kesehatan rakyat mcncapai derajat yang so-
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baik-baiknya, maka perlu ada partisipasi rakyat dan tidak 
keseluruhannya itu dibebankan pada Pemerintah* ^
Jadi berarti harus ada kegotongroyongan antara Pemerintah 
dan rakyat. 01eh karena itu sistem restitusi tidak sesuai 
lag! untuk ditrapkan di dalam usaha-usaha Pemeliharaan Ke- 
aehatan oleh Pemerintah*

Pada akhir tahun 1967, dalam rangka mcngadakan sto- 
bilisasi ekonorai, Pemerintah tolah mcnotapkan kebijaksa- 
naaxx baru di bldang Anggaraii Belanja Kogara, yakni bahwa- 
oanya biaya untuk pemeliharaan kesehatan Pegawai Negeri / 
Peneriraa Pensiun tidak dapat dibebankan pada Anggaran Bo- 
lanja Hegara dan harus dibiayai dari hasil pemoton&an ga- 
Ji/penoiun dari para Pegawai ITegeri/Penerima Pensiun sen- 
diri.

Sesuai dengan prinsip gotongroyong, yang menjadi 
falsafah Negara kita yakni Pancaoila, maka untuk mengatasi 
kesulitan itu satu-satunya jalan adalah dongan memakai me* 
tode Asuraneri Kesehatan, yang merupakan pengetrapan asao 
ootongroyong, itu yakni :

1* Gotongroyong antara Pemerintah dan rakyat (Pemerin- 
tah menberikan penggantian biaya pcmeliharaan kese
hatan, dan rakyat meraberikan iuran wajib), dan

^  Undang-undang Jjio.9 tahun 1960, tentang Pokok-po- 
kok. Kesehatan (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara 
no.2068), pasal 1.
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2. Gotongroyong antara sesama rakyat, yakni peserta 
Asuransi Kosehatan yang tidak sakit dapat nernban- 
tu peserta yang sedang sakit.

Inilah prinsip yang mendukung usaha-usaha Penerintah ae- 
karang ini untuk raentrapkan metode Asuransi Kesehatan itu* 

Dengan tolah dipilihnya prinsip gotongroyong se- 
porti tersebut di atas, maka pada awal tahun 1968, suatu 
panitia Interdeparteinental tolah men^hacilkan suatu Ran- 
cangan Undang-undang Asuransi Keochatan, yang hingga kini 
nasih dalan taraX penyclesaian dalam penggodokan dan pe- 
ngosahannya. Dalam rancangan Undang-undang Asuransi Ke
sehatan ini sudah dirumuskan netode Asuransi Kesehatan • 
2etapi karena materi dari pada porurausan itu raasih harus 
digodok oleh pelbagai Departeiaen yang beroangkutan, seper- 
ti Doparteraen Kesehatan, Departemen Tenaga Kerja, Depar- 
tenan Sosial, Bepartemen Keuangan, maka rumusan itu sen- 
diri sebenamya belun selesai.

Jadi prinsip dari kobijaksanaan baru di bidang Ang- 
^aran BelGnja Hegara ini, kebetulan memang cocok dan oe- 
suai dengan gagasan Asuransi Kesehatan.

Jelaslah bahva dengan demikian maka mondahului ke- 
luamya Undang-undang Asuransi Kesehatan, bertepatan de-

jn^an kenijaksanaan baru Pemerintah di bidang Anggaran Be-
t

lanja Kegara itu, maka Asuransi Kesehatan pada hakekatnya 
telah inulai dioelcnggarakan Juga, tetapi baru terbatas ba-
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gi Pegawai Hegeri/Peneriraa Pensiun beserta keluarganya. 
Kotentuan-ketentuan yang mcn^atumya tolah ditetapkan da- 
lam Keputusan Prosiden No.250 tahun 1968. Dengan perkata- 
an lain, maka usaha pemeliharaan kesehatan Pegawai IJegeri/ 
Penerima Pensiun beserta keluargenya yang dlatur dengan 
Keputusan Proeilen Ho•230 tahun 1968 itu pada hakekatnya 
sudah merujiakan tahap pennulaan dari pada penyelenggaraan 
Asuransi Kesehatan Semesta (national Health Insurance), 
k arena baru berlaku bagi sebagian dari pada ralcyat Indo
nesia seluruhnya, yakni baru berlaku bagi golongan Pega- 
wai Negeri/Penerima Pensiun beserta keluarganya. Kita mo- 
ngetahui bahwa golongan Pegawai IT eg eri/ Penerima Pensiun 
beserta keluarganya adalah segolongan rakyat yang teori- 
tis mestinya lebih mudah dihitung,jumlahnya, lebih mudah 
dikotahui datanya dan lebih mudah pengaturannya, baik pe- 
ngaturan dalan memungut iurannya maupun pengaturan pela- 
yanannya. Oleh karena itu sebagai obyek dari tahapan per- 
tama penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Semesta ini maka 
Keputusan Presiden Ho.230 tahun 1968 menang nerupakan 
ntry-outrt yang tepat. ^

l?alaupun sampai saat ini Asuransi Kesehatan b'elum 
nenborikan bantuan sepenuhnya, tetapi adalah nyata hal itu

.*

3)■" Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan 
Pusat Departemen Kesehatan R.I., Asuransi Kesehatan di In* 
donesla dnn jgrkembanrannya. Tri bjaja, Jakarta, 1^70,cot. 
ke-i, nalaman 13*
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merupakan bantuan yang cukup bernanfaat bagi para pescrta 
Aokes. Sfcbagai contoh misalnya :

Apabila besaraya potongan tiap bulan adalah 2% da
ri gaji beraih Rp 75*000,—  naka jumlahnya adalah 
sebeaar Rp 1.500,— - Kalau jumlah anak pegawai ter- 
oebut t*^a orang, isteri aeorang dan maaing-maaing 
berobat dua kali dalam aatu bulan, naka 3eluruh bi- 
ayacya a.:an berjumlah 5 X 2 X Rp 550,-= Rp 5*500, 
Kelebihan atau kountungan yang diberikan Askes ada
lah ; Rp 5.500,—  Rp 1.500,- = Rj) 4*000,- atau 
266 Kcuntungan dan kelebihan biaya yang diberi
kan Aakeo akan lobih boaar lagi apabila ia berobat 
pada dokter, menerima obat dari apotik dan lebih- 
lobih bila ia dirawat di runah oakit.

Inilah manfaat yang Jelaa dari Aokes. Dari oini dapat di- 
:iengerti raengapa Dana A3keo tidak dapat dininta kembali 
dalam wujud uang, jika yang bersangkutan tidak pemah sa- 
kit, karena bagian dananya telah dicumban^kan kepada ne- 
reka yang ditimpa "bencana oakit".

Sebagai pelakaanaan dati Undang-undang No,9 tahun 
1960 tentang Pokok-pokok Keaehatan (lihat lampiran Uo. I), 
;:aka dengan Peraturan Mentcri Keaehatan Republik Indonesia 
i:o. 1 taimn 1960 (lihat lampiran Ko.III), telah dibentuk 
Badan Penyelenggara Dana. Pemeliharaan ICeoehatan Pu3at,yang 
bortugao raenyelenggarakan adminiotraai uoclia poneliharaan
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6

keoehatan Pegawai Eegeri / Pencrina Pensiun beserta kolu-
arganya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (1)
Keputusan Prcsiden Ifo.230 tahun 1969 (lihat lampiran IIo.II).
Di dalam pelaksanaannya Badan Penyelenggara tersebut Kem-
pergunakan sistom Aouransi Kesehatan. Sesuai dengan judul
Skripsi ini maVa penulis akan me23batasi uraiaimya khusus
tentang periode 1 pelaksanaan Acuransi Kesehatan*
.Tengingat Asuranai SCeschatan untuk Pc&awui Hegeri dan ?e-
nerima Pensiun nerupakan raasalah y&a^ komplcko, maka da -
lam penulisan ini penulis hanya mernberikan tinjauan dari
oegi Hukum Asuransi saja, yang diatur dal on buku I Bab IX
dan X K.U.H*D* Adapirn masalah yang tinbul dari Asuransi
Xoaehatan, yang ncmerlukan pcmecahan yalah apakah unsur-
unsur pen ting yang diatur di dalam Buku I Bab IX dan X

tcrdapat di dalam Asuranci Keoehatan (Pengaturan
Asuransi Kesehatan oda di luar K.U.H.D,)*

Di dalam penulisan ini akan dibahao secara sistem-
matik di dalam Bab II aen^enai unsur-unSur yang penting
yan̂ j ada dichlam Asuransi KesOhatan. Kemudian di dalam
Bab III akan saya uraikan inengenai pelaksanaan Aouransi
Kesehatan. Selanjutnya di dalam Bab IV penulis akan jicna-
rik kesinpulan dan nemberikan’ saran.

tBahan-bahan penulisan ini penulio peroleh dari ha-
*

sil wav/ancara dengan pejabat yang berwenang pada Binas 
Kesehatan Kotamadya Daerah Ti^iiat II Surabaya, selalcu
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Badan Penyelenggara Sana Pemeliharaan Keeehatan di Eaerata. 
Tingkat II Kotamadya Surabaya. Sebagian pcnulisan ini me- 
rupakan haail penelitlan yang telah penulis lakukan dan 
3ebagian yang lain penulis ambil dari sumber kepustakaan 
yang ada.

Akhimya penulis mcngakui keterbatasan kemaopuan 
yang ada pada penulio, sehingga penuliaan ini jauh untuk 
dapat dikatakan cempuma* Oleh karona itu penulis mohon 
maaf apabila ada keoalahan maupun kekurangan di dal am pe- 
nulisan ini*
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B A B  II

ASURANSI KESKHAi'AN UNTUK PEGAWAI NEGER1 
DAN PENERIMA PEHSIUIJ

1. EQSS3J%'OTSUR POTJING DI DALAI-1 IIUKUT1 ASURANSI

gebelum saya raenguraikan tentang uncur-uneur pen - 
ting di dalam Hukum Asuransi> terlebih dahulu akan eaya 
singgung mengenai peristilahan yang umun dipakai di dalan 
perasur<ta3ian# Di dalam bahasa Belanda dikonal istilah 
"verzeltering” dan "assurantie", yang di dalam bahasa In
donesia, diterjemahkan menjadi "pertanggungan" dan "asuran
si Di dalam bahasa Inggeris istilah yang dipakai yalah 
“insurance1* dan ̂ as.suranjse." yang diterjasiahkan didalam 
bahasa Indonesia menjadi ttasuransin dan "pertanggungan". 
Untuk orang yang mempertanggungkan dipakai istilah "ter- 
tanggung", sebagai terjeraahan dari bahasa Belanda (tverse-* 
kerde" dan dari bahasa Inggeris "the insured", sedangkan 
orang yang menanggung disebut /HpenanggungH, terjemahan 
dari istilah Belanda ^verzekeraar11 dan istilah Inggeris 
"the insurer". Jadi ada dua istilah pokok yang dipakai,
yaitu asuransi dan pertanggungan. VJalaupim demikian dan

t
seicalipun ada sementara orang yang memberi arti berbeda 
tgrfcadap istilah itu serta di 'dalam penggunaannya belun 
terdapat keseragaman, tetapi saya berpcndapat, bahwa kedua

r

10
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istilah tersebut identik. Kalaupun ada perbedaannya, maka
perbedaan tersebut hanya terletak pada penggunaannya saja.

Pengertian asuransi menurut K.U.H.D. pasal 246 ber-
bunyi t Asuransi atau pertanggungan adalah suatu per;) air- 

jian, dengan raana seorang penanggung mengikat - 
kan diri kepada seorang tertanggung, dengan rae- 
neriina suatu premi, untuk memberi penggantian 
kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau 
kehilangan keimtungan yang diharapkan, yang mung- 
kin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang 
tak tertentu. 4)

Menurut hemat saya, pengertian asuransi tersebut
di atas; anengandung tiga unsur penting, yaitu :

1. terdapatnya dua pihak, yaitu penanggung dan tertarg- 
gung, yang masing-masing mempunyai hak dan kewa;jib- 
an. Penanggung mempunyai hak menerima uang premi 
dan berkewajiban membayar ganti kerugian, sedangkan 
tertanggung mempunyai hak untuk mendapat ganti ke
rugian dan berkewajiban membayar uang premi,

2. raen&andung suatu peralihan resiko dari, tertanggung 
kepada penanggung, bila terjadi auatu peristiwa 
yang tak tertentu.

3. peristiwa yang tak tertentu (evenement) yalah pe - 
ristiwa yang tidak dapat diketahui sebelumnya dan 
tidak diharapkan ter^adinya. Peristiwa ini akan me- 
nimpa sesuatu yang dipei'tanggungkan.

^  Subekti dan 'Hjitrosudibio, Kitab Undanfi-undartfl 
Hukum Daftang dan Undan^-undan/; KepailvEan. Pradnya Partita.
Jakarta, 1975* ce^* ke-^, hal. *73#
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Unsur-unour penting di dalam Asuransi Kesehatan ya-
lah :

a* tordapatnya dua pihak, yalah tertanggung dan pe
nanggung, yang masing-maoing mempunyai hak dan ko- 
wajiban.
Sebagai tertanggung di dalam Asuransi Kesehatan ya
lah para Pegawai Hegeri, Penerima Pensiun Sipil / 
A.B.R.I. yang discbut peserta. Peserta merapunyai 
hak untuk mendapatkan penggantian biaya pengobatan 
yang telah mereka keluarkan dan kewa;jiban peserta 
yalah membayar iuran wajib yang dipotongkan dari 
gaji/pensiun mereka. Iuran ini bisa dianggap seba
gai premi di dalam Hukum Asuransi. Sedangkan seba
gai penanggung yalah Pemorintah cq. Badan Penye - 
lenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan yang berkewa- 
jiban mengganti biaya pengobatan para peserta.

b. tcrdapatnya peralihan rosiko dari tertanggung ke- 
pada penanggung borupa reoiko pembayaran biaya pe- 
n^obatan. Semua biaya pengobatan yang telah dike - 
luarkan oleh tertanggung akan diganti oleh penang
gung.

c. tcrdapatnya peristiwa yang tak tertentu yaitu ba- 
haya serangan penyakit, yang mengakibatkan membu- 
ruknya kondisi kesehatan.

Kalau diteliti secara mendalam, maka unsur-unsur yan^ ter-
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penting yang harus dipenuhi sebagai Lembaga Asuransi te- 
lah terdapat di dalam usaha yang dijalankan oleh Badan 
Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan*

2. PMANGGUNG DA1T TERTANGGUNG DI DALAI-1 ASURANSI KESEHATAN

Yang bertindak selaku penanggung di dalam Asuransi 
Kesehatan yalah Pemerintah. Berdasarkan Keputusan Presi- 
den No.230 tahun 1968 pasal 10 ditetapkan bahv/a " penye - 
lenggaraan usaha Pemerintah mengenai pemeliharaan kese - 
hatan Pegawai Nageri / Penerima Pensiun termasuk tugas 
dan tanggung jav/ab Menteri Kesehatan n» ^  Pasal 11 (1) 
Keputusan Presiden tersebut mcnetapkan bahwa "Untuk penye- 
lenggaraan administrasi usaha oleh Menteri Kesehatan di- 
bentuk suatu badan khusus di dalam lin^kungan Departemen 
Kesehatan Pusatn. ^  Berdasarkan atas kedua pasal terse - 
but di atas Ilenteri Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan 
Henteri Kesehatan No.1 tahun 1968 untuk menbentuk Badan 
Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan Pusat di dalam 
Departcmen Kesehatan Republik Indonesia yang selanjutnya 
disebut Badan Ponyelenggara, yan^ bertugas menyelenggara- 
kan administrasi usaha pemeliharaan kesehatan Pegawai Re- 
geri/Penerima Pensiun beserta keluarganya. ( lihat lam-

^  Keputusan Presiden No.230 tahun 1968, pasal 10.

^  Ibid*, pasal 11 ayat (1).
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piran No.III)* ^
Di dalam menyelenggarakan tugasnya Badan Penyelenggara 
bertindak untuk dan atas naraa Kenteri Kesehatan-Badan Pe- 
nyelenggara dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seo- 
rang Direktur Utama dan dua orang Direktur, yaitu masing- 
masing Direktur Operasi dan Direktur Adninistrasi & Keu- 
angan, yang masing-masing diangkat dan diberhentikan oleh 
Menteri Kesehatan. Di dalam Keputusan Presiden No.230 ta- 
hun 1968 pasal 11 ayat (2) dinyatakan, bahwa M pelaksana- 
an usaha Pemerintah mengenai pemeliharaan kesohatan Pega- 
wai Eegeri/Penerima Penoiun di daerah-daerah di jalankan 
oleh Dinas Kesehatan Daerah yang bersangkutan”.
Di tingkat Propinsi dibentuk Kantor Asuransi Kesehatan 
Propinsi di bawah koordinasi Kepala Kantor Wilayah Depar- 
temen Kesehatan setempat.
Apabila penanggung tidak mengganti biaya pengobatau yang 
diajukan oleh tertanggung, maka tertanggung dapat menggu- 
gat penanggung* Tetapi hal ini anan menimbulkan kesulitan 
bagi tertanggung. Sebab di sini penanggung adalah Peme- 
rintah, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Kesehatan,ae~ 
dangkan yeba^ai pelaksananya adalah Badan Penyelenggara 
Jana Pemeliharaan Kesehatan Pusat.

7)" Peraturan Menteri Kesehatan IJo,1 tahun 1968.

Keputusan Presiden No,230 tahun 1968, pasal 11
ayat (2).
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Jadi gugatan akan ditujukan kepada Badan tersebut dengan 
tcmbusan kepada Menteri Kesehatan juga kepada Pemerintah, 
Hal yang denikian akan berbelit-belit.

Tertanggung di dalam Asuransi Kesehatan disebut 
"PESERTA"- Peserta Asuransi Kesehatan yalah semua Pegawai 
Hegeri Sipil, Penerima Pensiun Pegawai iTegeri Sipil dan 
Pumawirawan A.B.R.I. yang gajinya atau pensiunnya dipo - 
tong oleh Kantor Perbendaharaan Kegara (K.P.1I.) dan dise- 
torkan kepada Asuransi Kesehatan. Pegawai Hegeri Sipil 
Departemen HAITKAM, dan A.B.R.X. bukan peserta Asuransi Ke
sehatan, karena potongan gajinya tidak disetorkan kepada 
Asuransi Kesehatan, dan kesejahteraan kesehatannya dilak- 
sanakan o’leh Korps-nya masing-masing.
Yang menjadi obyek Asuransi Kesehatan yalah :

1# Pegawai Hegeri serta ang^ota keluarganya;
2. Penerima Pensiun serta anggota keluarganya;

di dalam batas-batas penoertian sebagai berikut : 
a# Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri yalah :

1) Pegawai Hegeri Sipil ;
2) Pegawai Pemerintah Daerah Otonom ;
3) Mereka yang bekerja pada Badan-badan/Lembaga- 

lembaga Pemerintah/Ifegara yang gajinya diba- 
yar atas beban Anggaran Belanja IJegara,beban 
Anggaran Belanja Badan-badan/Lembaga-lenbaga 
Peiaerintah/lTegara lainnya d^n/atau beban Ang-
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garan Belanja Pemcrintah Daerah menurut Kt 
putusan Presiden,

b, Yang dimalcoud dengen Penerioa Pcnsiun yalah i
1), Bekas Pejabat tersebut pada huruf a di atas 

dan Janda atau anak yatim/piatu raereka yan$ 
masih nenerima penoiun atau tunjangan ber- 
sifat pensiun.

2). Para Penerima Pensiun A*B#R.I* (Purnawira - 
wan A,B*R,I*).

c- Yang dimakoud dengan anggota kcluarga yalah :
1)* Isteri (iateri-isteri) atau ouami ;
2), Anak (anak-anak) oah dan/atau seorang anak 

angkat yang berumur kurang dari 18 tahun dan 
tidak/belum raenikah*

Anggota kcluarga peoerta di dalan Asuransi Kcsehat-
an dapat disainakan dengan orang ketiga, sepcrti yang di -
maksud di dalam pasal 264 K.U.n.D, ^  yang berbunyi s

Suatu pertanggungan tidak saja dapat ditutup a- 
tas tanggungan sendiri, tetapi juga dapat ditu
tup atas tanggungan seorang ketiga* baik berda- 
sarkan suatu kua3a unuri atau khu3us, maupun di 
luar pengetahuan si yan̂ i berkopentingan sokali- 
pun, dan demikian itu dengan mengindehkan ke- 
tentuan-ketentuan yang berikut.

Dengan demikian di dalam Asuransi Kesehatan yang digolong-
kan oeba^ai orang ketiga terdiri dari seorang atau lebih,

^  Subekti dan T^itrosudibioj Op .Jit.. hal. 76

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi ASURANSI KESEHATAN UNTUK PEGAWAI NEGERI DAN PENERIMA... LISTIJARATIH



17

sedangkan yang dimaksud dengan orang ketiga di dalam 
pasal 264 K.U.H.D. hanya terdiri dari seorang saja.
Di dalam Asuransi Kesehatan, semua anggota keluarga peser
ta dicantumkan di dalam Kartu Tanda Pengenal (K*T.P*)«
Hal tersebut sesuai dengan paoal 267 K.U.H.D. yang
berbunyi : Apabila di dalam polis tidak disebutkan bahwa 

pertanggungan itu telah dilakukan atas tang- 
gunman seorang ketiga, naica dianggaplah bahwa 
si tertanggung telah raembuat pertanggungan ter
sebut untuk dirinya sendiri*

Para peserta Asuransi Kesehatan mcmpunyai hak dan 
kewajiban- Kewajiban peserta yalah ;

a, Membayar iuran wajib sosuai dengan Keputusan Presi
den No# 230 tahun 1968 pasal 2, yang pelaksanaannya 
dilakukan secara otomatis (dengan sendirinya) de
ngan cara pemotongan wajib atas gaji atau pensiun- 
nya, yang beaamya tergantung pada kebijalcsanaan 
Pemerintah dan yang sewaktu-waktu prosentasenya da- 
pat berubah. Iuran wajib ini dapat disamakan dengai 
premi di dalam Hukum Asuransi. Besamya premi wajib 
di dalam Asuransi Kesehatan diatur di dalam Kepu - 
tusan Presiden No,56 tahun 1974 tentang pemotongan 
£aji sebagai berikut t
Pen^gunaan pemotongan 10# dari ^aji kotor diatur 
sebagai berikut 2

1°̂  Ibid. Hal. 77.
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a). 2,75# untuk Asuransi Kesehatan, 
t)). 4# untuk iuran Dana Pensiun.
c). 3*25# untuk tabungan hari tua dan perumahan. 
Sedangkan untuk para Penerima Pensiun iuran wajib- 
nya ditetapkan sebesar 2# dari pensiun kotor*

b. nemiliki K.I*P# oeba^ai tanda bukti diri peserta 
Asuransi Keoehatan. K.T.P. ini fun^sinya sama de
ngan polis, meskipun sebenamya masih sulit untuk 
disainakan antara K*T.P. dengan polio. Sebab untuk
polio ini harus berisi hal-hal yang disebutkan di

11}dalan pasal 304 K.U.H.D. * yan^ borbunyi t
PQlisnya harus rnenuat :
16. hari ditutupnya pertanggungan;
2o. nama si tertanggung;
3o. nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
4o* saat mulai berlaku dan borakhimya bahaya bagi 

si penanggung;
5o. juralah uang untuk mana diadaitan pertanggungan; 
6o. premi pertanggungan tersebut.
K.T.P. berisi :
- Nana peaerta, golon^an dan Jabatannya;
- Umur dan tanggal lahir serta alaznat kantomya;
- Kama isteri dan anggota keluarganya dengan umur 
dan tanggal lahiraya masing-masing.

Keaamaan fun^si antara E.T.P. dengan polis bahwa 
sama-sama dapat digunakan sebagai alat bukti untuk
mcmbuktikan telah adanya jj©r;)anf1ian asuransi, di

______ _________ 1'_____________ ______________ v

11  ̂Ibid., hal. 83. M  1 L I K
PE3P STAKAAN 

"UNIVERSITAS AIRLANGGA” 
_ S U R  A B A Y A
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dalam hal ini Asuransi Kesehatan.
Untuk memperoleh K.T*P. tersebut, ditempuh cara se
bagai berikut :
a). Mcngisi Daftar Isian yang diperoleh dari Dinae 

Kosehatan Daerah Tingkat II, di mana peserta 
bortempat tinggal dengan dioertai 3 (lima) he- 
lai pasfoto ukuran 3 X 3i cm. Daftar Isian da- 
pat diatur socara kolcktif oleh Jawatan di ten- 
pat peserta bekerja ctr,u oleh PWiU/PEPABRI bagi 
para Feneriraa Pensiun*

b). Daftar Ician tersebut cetelch diisi kcnudian 
disahkan oleh ;
- Kepala Jawatan bagi peaerta Pegawai ITegerl 
Sipil*

- pengurua Persatuan V/redatama Republik Indone
sia (PWRI) aeternpat bagi Penerima Pensiun Si
pil.

- Pen̂ uxufl Persatuan Pumawirawan A.B.R-I# 
(PEPABRI) sotempat bagi Penerima Pensiun 
A.B.R.I*

c). Setolah Daftar Isian tersebut ditandatangani 
oleh Kepala Jawatannya atau Pengurus PWRI atau 
PijPABRI setempat, peserta menandatangani iC.T.P,

d). setelah semua prosedur ditempuh, K«X*P* dieah- 
kan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau
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Kotanadya setempat. K.T.P. tersebut kenudian 
dapat dipergunakan dalam meminta pertolongan 
pelayanan Asuransi Keoehatan.

D1 beberapa daerah yang tidak terdapat PWRI atau 
PEPABRI, maka untuk penyelesaian Paftar Iclan dan K.T«P. 
dapat dilakukan den&an riGnuhubun^i Kantor Perbendaharaan 
Negara (K.PJU) atau Kantor Poo di mana penaiunnya diba- 
yar.

Peserta borhak untuk nendapatkan bantuan pelayanan
kesehatan biia ia memiliki K*T.P. dan K*T.P. tersebut ha-
ruo dipcrlihatkan pada oaat memerlukan pertolongan keee-
hatan. Kedudukan K*3).P. di dalam Aouransi Kesehatan dapat
diournakan dengan polio di dalam hukum Aouranoi, seperti

12)yan£ dioubutkan di dalam paoal 255 K.U.U.D# ' yang ber- 
ounyi aobagai berikut : "Suatu pertan£&un&an harus dibuat 
oocara tertuli3 dalan 3uatu akta yan<5 dinamkan polio”. 
Gontoh : K*$*P. dan JDaftar loian dapat dililiat pada lam- 
piran IJo* IV dan V.

Hale poaGrta/tertanggung pada aourauoi pada umumnya 
yalah untuk raendapatkan ganti rugi atao kerugian yan& to* 
lah didcrita, aebagai akibat terjadinya peristiwa yang 
tak tertentu. Demikian pula halnya pada Asuransi Keoehatan 
ini. Peoertanya bcrhak aeraperoleh per^jantian biaya-biaya

12  ̂ . hal. 75
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yang dikcluarkan ba^i dirinya atau an^ota keluarganya un
tuk 3

a. pen^obaton, perawatan dan imunisasi (suntikan pen* 
cegahan) pcrorangan
1), oleh dokter atau dokter &igi, balk Pemerintah 

liiciupun Sv/aata yan̂ , diteuapitttn oleh Dokter Kabu
paten (Dokabu) atau Dokter Kotanadya (Dokodya) 
setempat.

2)* oleh Balai Pen^obatan atau Huniah Salcit baik Pe
merintah maupun Swaata yang ditetapkan oleh 
Doctor Kabupaten atau Dokter Kotamadya gotcm- 
pat•

b* pertolon^an atau perav/atan persalinan pada Huniah 
Bersalin oleh Dokter atau Bidan baik Pemerintah ma
upun Sv/aata yan* ditetapkan oleh Dokter Kabupaten 
atau Dokter Kotamadya oetesipat*

c. ubat-obaton dari Apotik Pemerintah uaupun Swaata 
yan^ ditetajkan jnenurut resep dokter.

d. alat-ulat perav/atan yan^ ntempunyui khasiat noi.iulih- 
kan keachatan, menurut re3ep dokter.

e. poiabelian kaca-auta yan^ aan&at diperlukan deni ke- 
gehatan .aenurut reoep dorter. J'

Jika terjadi perubatian pada diri peserta, miaalnya

1 5)Ji loputusan Presiden Iio.2;>0 taaun 1968, pa3al 3*
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pindah kantor, ganti alamat, terjadi kenatian atau kela- 
hiran dan sebagairfya ditetapkan ketentuan-ketentuan eeba- 
jjai berikut : ^

a* Dalan hal pindah kantor.
Feaerta harus me] ei>orl<.t n kepindcharrya kepada £e- 
pala Dinas Kesehetan Daerah rin^kat II di teapfct 
ia bertempat tin^G&l dan Kcpula Pinas Kesehatan 
yang bersangkutan akan nembuat surat keteran^an 
perpindahannya, oorta eallnan surat keputusan pin- 
dab kantor, Di tesipat yan bcru peoerta tersebut 
dlharuskan molapor Iropvda Kepala Dints Kesehatan 
Daerah 2in^kat II setempat untuk mendapatkan 
iUi'.P. baru.

b. Dalam htl t.r^ota keluar^a pcsorta citin^cal di 
lain daorah-
Peserta uelapor kepada Kopala Dinas Kesehatan Dae- 
rah Ticket II setempat untuk neninta K.T*P. khu - 
sus ba^i anggota keluarganya*

c. Dalam hal kematian.
setiap kematian anggota kbluarga peserta harus di- 
laporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah Iin&- 
kat II sctcmpct. Jika peterta seorang duda atau

^  Dcpartcmen Kesehatan ft.I., Kompondium (Penuntun) 
Pelaksanaen Asuransi Kesehatan Pê av/ai regeri/Penerima 
Pensiun, Jakarta, 1974. hal. 31 o.
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janda* tidal: racmpunyai anak di bawah unur 18 tahun, 
meninggal dunia maka K.T.P.,nya tidak berlaku lagi. 
Jilca peserta seorang Pegawai Kegeri yanc be.lum me- 
ncnuhi syarat untuk penaiun meninc^al dunia dan 
jucppmiyai isteri-! dcr ana]:, :r̂ i:a K.tf.P.nya tiriak 
bcrliujx lagi, Jilca ^  &vu, Pegawai Ke^eri
yar̂ g telah L;.c:ncnul-1 sy.'irat untuic p^iaiun lacnintiî l 
dunia, raeiapunyai ioi-eri. dan ?mnk di bawah umur 18 
tahun atau fcelura menikah, i c.ka ;
- R.?*P* tetap berlaJoi :.tJairia tunjan/̂ an pen^iunnya 
holura keluar,

~vX-2 *P. dengan K.2.P. baru (pcnoiun) sefce-
lah tuijon££*n ptnciurjiya ::cXuar.

Jika ;j<nda dari ^eaerta yun^ disebut di atu.3 mo- 
ninggal duiiia maka K.T.P.nya berLJcu bagi anak-ansk- 
nya yan^ belura ncnikah, dan a^ak ŷ iî  tertua dcpc 
dapat ntinbaca dan nenulin monjadi punegan^ K.T.P* 
yang sah. Jilca analc-anak dari janda torraehut maslh 
di bawal* uirar, maka Kepala Dinaa Koijehatan Daorah 
Vinwkat XI dapat nenunjuk seorang dari kelu&rjanya 
yan^ terdekat, atau oaluh acorung dari pe&awai Di
nas Kosohatun Daorah Tin^at II ooteupat untui; di- 
percaya oobagui pemcgaiVi K.T.P* dari anak-anak tor- 
aebut« Pcmegang K.2.P.itu sendiri tidalc bcrhal: mem- 
pergunaxan £.£*P. teroodut# Jika janda teraobut no-
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nikah la^i, maJca kaknya otaa K.T.P. terhenti, ke- 
cuali buat anak-anaknya yan^ belura borunur 18 ta- 
hun atau bolura menikah. Dalam hal ini si ibu dapat 
dirercayakan seba^ai peme£ang K*2«P. untuk anak- 
anak itu.

d, Dniara hal ahi;;an aiiak.
Sotiap kolr.hiran lvarun Cl 3 u.jorkun kepada Kupala Di- 
nas Keoehatan Doarah Tinjcat II sctenpat untuk di- 
uasukknn dalan doftar ejv^ota koluarca peeerta de- 
n^an dilanpiri nurat kctczazi^an kelahiran.

g. Dalan hal pon^iun.
Jika pcttcrta tolah nencapai mana untuk pensi-
un dan tcli.h mcra^crolch tunjan^an pensiun, naka ia 
harus r-ulapor kepada Kepula Dint.s Kesehatan Daorah 
?in£k&t II <jeterc\:at untuk neMinta pen^nntian XTP.

f. Dalam hal Pe^awai No^ori bcrV crai,
Jika poacrta Askos bcrhenti scha^ai Pegawai Tc^ori 
(tukan pcnaiun), karona bcbcropa alasan, unpamanya 
dibcrhontikon Lidak donv;ui hornatj dibcrhenti^ran 
karena air con sakit dan pindah ke Porusahaan ITega- 
ra, Laiik atau Instanoi KAI.IIAH, waka ia kehilcai^an 
haknya dan K. -. P. tidak bcxlaku la^i.
Bslaa 1ml K*3?.P. hilan^.
Jika £.i\P. hilatag raalca pesorta harus noninta KTP 
baru k? :' .da Kepala Dinaa Keoehatan Daerah ^in^kat
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II aetcnpat, dan pennintaan tersebut barus dileng- 
kapi dcngar* curat kcterangan dari Poll si atau Ca
na t setcapat.

h. Dalam hal pccerta ocbagai anggota D.P^.Pusat.
Jika naca jabatan anggota D*P«FwPusat berakhir,ma- 
ka bilamana ia Pcgav;ai I.'cgeri, ;:.?,P*nya diubah se
bagai K.T.P. Pcgat/ai Hcgori. jjilamana masa j alia tan- 
nya borakhir dengan status pensiun, K.I.P.nya oetap 
berlaku sebagai IC*T.P* Penerima Pensiun*

i. Dalam hal K.i’-P. ruaak.
K*2.P# ypng rusak harus dibuktikan dengan keadaan 
kartu yang robek, huruf-kurufnya aebagian atau ae- 
luruhnya sudah tidak terbaca la&i atau aebab-aebab 
lain yang /nenurut anggapun Kepala Dinae Keeehutan 
Daerah Ting^at II yon*, borsan̂ laitan perlu diganti 
dengan yang baru (jadi bul:an duplikatnya). 

Perubahan-perubahan pada diri peserta soperti yang terse
but pada liuruf-huruf a a/d i v/ajifc dilaporkan kepada Ke
rala Binao Keoehatan Daerah Tingkat II dalain v/aktu 14 ha- 
ri dengan niengioi fomulir nodel II (liJoat larapiran VII),

*LrJ.wj.lWA YAIJ& x'AK. MKTLiiJW

"etiuruv pendapat Emrsy Pangaribuan 3imanjuntak, S.H. 
perietJv/a tak tertentu yalah surtu perictiwa yanc menurut
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pengalaman manusia normaliter tidak dapat diharapkan akan 
terjadinya. Dj_ daiam Asuransi Kesehatan peristiwa yang 
talc tertentu itu yalah bahaya serangan penyakit, yang mo- 
ngakibatkan meraburuknya kondisi kesehatan* Untuk lebih 
jelasnya dapat dikatakan bahwa apabila seseorang tertimpa 
bahaya serangan penyakit maka orang tersebut jatuh ke da- 
lam keadaan sakit* Keadaan sakit itu yalah suatu keadaan 
raenurunnya kondisi kesehatan badan manusia akibat dari 
serangan wabah penyakit yang borasal dari luar badan manu
sia tersebut. Sedangkan menurut Undang-undang No*9 tahun 
1960 pasal 2 s “Yan^ dimaksud dengan kesehatan dalam Un
dang-undang ini yalah yang meliputi kesehatan badan, ro- 
hani (mental) dan sosial dan bukannya hanya keadaan yang 
bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan ^
Di dalam Hukum Asuransi peristiwa yang tak tertentu, yang 
sebenamya merupakan resiko tertanggung, dialihkan menja- 
di beban penanggung.
Di dalam Asuransi Kesehatan juga terdapat peralihan resi
ko dari tertanggung kepada penanggung yang berupa pemba - 
yaran biaya pengobatan yan^ telah dikeluarkan oleh ter - 
tanggung pada waktu tertanggung tertimpa peristiwa yang

15) Emmy Pangarlbuan Simanjuntak, Hukum Pertang - 
Kun,san, Seksi Hukum Dagang Fatcultas Hukum UniveraitaB Ga- 
jah Mada, Yogyakarta, 1975, hal. 67.

Undang-undang No.9 tahun 1960, pasal 2.
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tak tertentu yakni dalam keadaan sakit.
Selain unsur-unsur pokok yang dapat penulis simpul-

kan dari ketentuan pasal 246 tersebut di atas, masih ada
unsur pokok lain yang tak kalah pentingnya yakni unsur ke-
pentingan. Unsur kepentingan harus terdapat pada setiap
perja njian asuransi.* Hal ini disebutkan dalam pasal 250
K.U.H.D. sebagai berikut :

Apabila seorang telah raengadakan suatu pertang- 
gungan untuk diri sendirifatau apabila seorang, 
yang untuknya telah diadakan suatu pertanggung- 
ant pada saat diadakannya pertanggungan itu ti
dak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang 
yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung 
tidaklah diwajibkan raeraberikan ganti rugi. 17)

Jadi kepentingan itu harus ada pada saat perjanjian itu
diadakan.
Di dalam Asuransi Kesehatan unsur kepentingannya yalah 
baik para peserta maupun para anggota keluarga mereka ber- 
kepentingan untuk tetap sehat.
Pasal 268 K.U.H.D. inenyebutkan : "Suatu pertanggungan da
pat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilaikan do- 
ngan uang, dapat diancara oleh suatu bahaya, dan tidak di
ke cualikan oleh undang-undang". ^
Kepentingan para peserta Asuransi Kesehatan dan para ang
gota keluarga mereka pun dapat dinilai dengan uang»seper-
«iWl’

17} Subekti dan Tjitrosudibio, Qp«Cit.. hal. 74.
18) Ibid.. hal. 77.
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ti halnya apabila mereka jatub sakit, berupa biaya pengo- 
batan yang, mereka keluarkan. Kepentingan mereka pun dapat 
diancam oleh suatu bahaya, yaltu bahaya serangan penyakit. 
Hal ini oesuai dengan pasal 268 teroebut di atas.
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PELAKSAHAAN PENYBLENGGARAAIJ ASURANSI KESEHATAN

1. ASURANSI KESEHATAN SEBAGAI ASURANSI JUMLAH

Kita mengenai dua jenis asuransi i 
a. Asuransi kerugian (schadeverzekering)f yang pcraba- 

yaran ganti ruginya oloh penanggung kepada tertang
gung didaoarkan atas kerugian yang benar-benar dl- 
derita. Kerugian tersebut diakibatkan karena ter- 
jadinya peristiwa yang tak tertentu. 

b* Asuransi jumlah (soramen-vcrzekering), yang pemba - 
yaran ganti ruginya oloh penanggung kepada tertang
gung diberikan dalam j uni ah uang tertentu, sesuai 
dengan perjanjian, apabila terjadi peristiwa yang 
tak tertentu yang menimpa jiwa atau kesehatan ter
tanggung.

Pendapat Prof* Ur* Witfjono Prodjodikoro, S«H» ^  yalah
sebagai berikut :

Dalam asuransi sakit pun biasanya tidak diper - 
soalkan, apakah ada kerugian tertentu, apabila 
orang jatuh sakit, melainkan ditetapkan saja so- 
jumlah uang tertentu, yang akan dibayar oleh a- 
surador. Dengan demikian asuransi sakit ini bi
asanya masuk golongan asuransi sejumlah uang

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indo - 
nesia, PI# Intermasa, Jakarta, 1979, cet.ke-5»

29
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(somraen-verzekering).
DI dalam Asuransi Kesehatan penggantian biaya pengobatan 
ditentukan dalam junlah tertentu oleh penanggung cq Peine- 
rintah. Dengan demikian Asuransi Kesehatan ternasuk jenis 
asuransi Jumlah (sommen-verzekering).

2. PROSEDUR PEUGGAHTIAN BIAYA

Di dalam hal peserta Asuransi Kesehatan berobat 
pada Inctansi Kesehatan Pemerintah di daerah tempat ting- 
galnya,maka pengajuan penggantian biayanya dilakukan oleh 
Inotansi Kesehatan yang bersangkutan kepada Asuransi Ke
sehatan Daerah Tingkat II setempat dongan mempergunakan 
Formulir Pengajuan Klaim (FPK) (lihat lampiran No. VI).
Di dalam hal peserta membayar terlebih dahulu maka kwi- 
tansi atau tanda pembayaran yang dikeluarkan oleh dokter, 
Rum ah Sakit, Bidan dan lain sebagainya, diajukan oleh pe- 
oerta kepada Asuransi Kesehatan Daerah Tingkat II seten- 
pat, dengan mengajukan K.T.P.nya,kemudian peserta raengi- 
si FPK. Dengan FPK tersebut maka peserta mengajukan peng- 
gontion biaya pengobatannya dan Asuransi Kesehatan Daerah 
Tingkat II akan membayar penggantian biayanya baik dalam 
bentuk cek B.R.I. atau dalam bentuk tunai yang diberikan 
oleh Asuransi Kesehatan Daerah Tingkat II yang bersang
kutan. Oleh karena FPK dapat dikuasakan kepada orang lain,
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maka masing-masing Instansi dengan persetujuan Kepala Di
nas Kesehatan Daerah Tingkat II dapat menugaskan seorang 
dari pegawainya untuk men^uruskan penga;juan klaim para pe- 
gax/ainya setiap bulannya.
Dalam hal-hal pengambilan obat dari apotik yang telah di- 
tunjuk sebagai pelaksana pelayanan raedis Asuransi Kesehat
an, peserta menggunakan resep khusus Asuransi Kesehatan , 
maka penagihan dilakukan oleh Apotik yang bersangkutan. 
Bila peserta berobat di lain daerah, maka kwitansi-kv/itan- 
sinya harus dikotahui lebih dahulu oleh Kepala Dinas Ke
sehatan Daerah Tingkat II di mana peserta tersebut bero
bat.
Hal ini pen ting untuk mengotahui, apakah pengobatan itu 
dilakukan dengan sebenamya pada Instan3i Kesehatan yang 
telah dilegalisir. Peserta dianjurkan untuk tidak menahan 
kwitansi atau tanda pembayaran dalam waktu yang terlalu 
lama, karena akan mengganggu kelancaran penggantian pem- 
biayaan setiap bulannya, yang akan menyulitkan peserta 
itu sendiri.
Dalam hal ini maka Asuransi Kesehatan Daerah Tingkat
II menetapkan batas waktu penagihan kwitansi tersebut.
Di luar batas waktu tersebut, kwitansi tidak akan dila- 
yani lagi.
Prooedur permintaan penggantian biaya (klaim) di Kotam 
dya Surabaya yalah sebagai berikut x
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1. Peserta Pegawai ITegeri meagajukan klaim secara kolek- 
tif lewat Instansi/lnduk Instansinya masing-masing.
Hap Instansi hanya boleh menasukkan klaim satu kali 
sa;ja tiap bulan,

2i Penerima Pensiun mengajukan klaim langsung secara per- 
orangan dan tiap bulan hanya boleh satu kali klaim da
ng an batas paling sedikit Rp 1.500,— . Klaim yang ku- 
rang dari Rp 1.500,—  hanya boleh diajukan pada bulan 
terakhir tiap-tiap kwartal, yaitu bulan Maret - Juni - 
September - Desember*

3- Ketentuan-ketentuan klaim :
Baik peserta Pegawai Negeri atau Penerima Pensiun yang 
telah memiliki K.I*P. dapat mengajukan klaim atau buk- 
ti-buJcti/kwitanoi-kwitansi dengan raemperhatikan prose- 
dur di atas dan dengan ketentuan-ketentuan sebagai be
rikut :
a. Pelayanan R.S./R.B*/Doiter Spesialis - kwitansi ha

rus diketahui/dllegalioir Dokter Puskesmas. 
b« Pelayanan Apotik :

- atas resep Dokter Puokesmas harus dengan lampiran 
copy resep Dana.

- atas resep Dokter spesialis/R.S# - kwitansi dilam- 
piri copy resep biasa dan harus dilegalisir/dike- 
tahui oleh Dokter Puokesmas.

c. Pelayanan Opticien untuk Pegawai Negeri kwitansi di-
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Hal-hal lain yang di luar tanggungan Asuranai Kesehatan
yalah ;
1, Peserta, - yang belum raemilik K.T*P*

- yang tidak dapat mengajukan K.T*P.nya pada 
waktu berobat.

- yang tidak memafcuhi ketentuan yang tolah di- 
keluarkan oleh Asuranai Kesehatan*

2. Pelayanan Kesehatan*
- pelayanan Keluarga Borencana.
- inraiinisa3i (auntikan pencegalian) naasal.
- portolongan gigi palau (prothodentia), tangan atau 
kaki buatan (orthopaedik) dan alat bantu dengar 
(hearing aid).

- pemcrikoaan, pengobatan, perawatan di luar negeri.
3- Obat-obat*

- cemua obat yang tidak ada kaitannya dengan penyakit- 
nya*

- obat-obat kosmetik (obab untuk kecantikan)*
* obat-obat yang berupa makanan, eeperti ausu bayi dan 
lain oebagainya*

- obat-obat suntikan yang ditulis ataa resep.
- alat-alat perav/atan kesehatan, sepcrti thermometer 

(alat pengukur panao badan), ijokap, alat suntikan 
dan lain aebagainya*

4. Biaya*
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lampiri resep asell dan keterangan masa kerja Pega
wai yang bersangkutan dari Pimpinan Instansinya,dan 
diketahui/dilegalisir oleh Dokter Puskesmas. Sedang 
untuk Penerima Pensiun sama dengan syarat untuk Pe
gawai Negeri hanya tidak perlu melampirkan ketera
ngan masa lcerjanya.

d. Kwitansi pengobatan di luar kota, di samping syarat 
tersebut di atas, harus terlebih dahulu diketahui 
oleh Kepala Dinas Kesehatan di mana peserta terse - 
but berobat.

4* Penggantian biaya atau pembayaran klaim :
a. Untuk Pegawai Negeri (klaim kolektif) meraakan waktu 

1 - 2  bulan, hal ini disebabkan karena banyaknya vo
lume klaim masuk dan terbatasnya kentampuan tenaga 
yang tersedia.

b. Untuk Ponerima Pensiun,klaim akan dibayar pada hari 
itu pula, bilamana pada hari klaim masuk para peme- 
riksa klaim siap di torapat.ini merupakan dispensasi 
untuk para Penerima Pensiun yang umumnya sudah Ion- 
jut usia.Akan tetapi bila para pemeriksa borhalangai 
secara tidak terduga, paabayaran klaim ditangguhken 
beberapa hari sampai dapat dioeleoaikan#

Dinas Kesehatan Kotamadya Surabaya Badan Penye- 
lenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan Kotamadya Surabaya , 
Laporan sini&at Asuransi Kesehatan, 1974*
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~ perjalanan peserta dari den Ice tempat berobat*
- perjalanan peserta untuk mengajukan klaim.
- pcrjalanan peserta untuk meman^gil dokter dan perja- 
lanan dokter ke tempat peserta.

Sankoi-sanksi terhadap para poserta yang nelakukan pelang
garan penggunaan K.T.P. :
- teguran atau
- penarikan kembali uang yang telah dibayarkan znelalui In- 
stansi yang bersangkutan atau

- pencabutan haknya sebagai peserta oelama waktu tertentu 
(satu tahun) atau

- diperla kukan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang
21)Hukum Pidana* *

Batas Jumlah aaksiniuia penggantian biaya pengobatan 
yalah sebagai berikut ;
1. Perawatan di Rumah Sakit dan di Ruinah Sakit Bersalin. 

Biaya penggantian Asuransi Kesehatan Daerah Tingkat II 
dilakukan dengan prosentaso untuk masing-inasing coba- 
gai berikut :
- Untuk biaya-biaya administrasi, cucian, tilpun, 
ambulan, Tata-Usaha, rehabilitaoi sebesar..... 0 %

- Untuk honor/pemeriksaon oleh Dokter..........  10 #

21)* Departemen Kesehatan Republik Indonesia , 
Op.Cit.. hal. 308.
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Selebihnya ;
- Untuk R.S* Penerintah sebeoar 80 %

50 %- Untuk R.S. Svasta sebooar
2* Peraalinan oloh Dokter/Bidan/Dulrun torlatih yang ditun-

Biaya raaksimurc ditetapkan all-in aebagai borikut :

3* TariJ? penggantian ditetapkan maksiraum untuk lensa ka-
canata Rp 7*500,—

4. Pelayanan cpesialis*
~ Biaya penggantian Dokter Spesialis makoimum 
Rp 1,000,— , naksiniura dua kali so bulan.

- Reaep dari Doktor speaialio dengan ruoukan mendapat 
penggantian makaimurii Rp 1-500,—  tiap kali peniorik- 
aaan.

- Bila tidak dapat menunjukkan ourut rujukan/keterang- 
an perlu berobat lebih lanjut biaya reoop tidak da
pat diganti, sedangkan biaya pcnerikaaan ma3ih dapat 
diganti maksimum Rp 500,— .

5. Pelayanan obat*
- Pcngadaan cbat-obatan yang disediakan oleh Depot 
Obat Asuransi Keoehatan adalah terutama untuk 
PUSKESMAS dan untuk Poll R.S.U. Daerah Tingkat II

juk*

- Persalinan oleh Bidan
- Persalinan oleh Dokter

- Persalinan oleh Dukun terlatih

Rp 5.000,—  
Rp 5.000,—  
Rp 2.000*-̂ *

M  II IK
PH''*’ STAKAAN 

UNIVFRSITAS AiRLANGGA 
S U R  A B A Y A
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dan pelayanan Dokter yang di tun;julc.
- Peserta Asuransi Kesehatan raendapat obat raenurut 

resep Dokter PUSKESMAS dari Depot Obat Asuransi Ke
sehatan secara cuma-cuma.

- Bila resep tersebut terpaksa diambil di Apotik, ma
ka penggantian terhadap resep tersebut raaksimum
Rp 1.500,—  yang diajukan klaimnya oleh peserta 
sendiri. 22^

Bagaimana kalau biaya pengobatan nelcbihi maksimum ? Di 
dalam hal. ini itiaka kelebihan biaya pengobatan ditanggung 
oleh peserta oendiri.

 ̂Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departe- 
men Kesehatan celaku Ketua Badan supervisi Asuransi Keoe- 
hatan Daerah Tingkat I Jawa Timur H0.29/BS. Askeo/Re-og/78, 
tanggal 28 September 1978*
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KESIMPULAJ? BAH SABA#

XESIMPULAN

Dengaia terdapatnya unour-unsur yanking, yang haruo 
dipenahi oleh setiap asuransi, di dalam Asuransi Keoehat
an, maka dapat disicpulkan bahwa Asuransi Kesehatan ter- 
masuk Leiabaga Asuranoi.
Sebagai penanggung di dalam Aeuransi Kesehatan yalah Po- 
juerintah cq, Badan Pcnyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehat
an Puoat dan yang sebagai tertanggung yalah peserta Asu
ransi Kesehatan,
Iuran wajib, yang dipotong dari gaji/pensiun para peserta, 
aerupakan preni dari pada asuransi tersebut.
Polio di dalam Asuransi Kesehatan berbentuk Kartu Tanda 
Pen^cnal

SAKAi,1

Agar diusahakan supaya Badan Penyclenggara Dana 
Pemeliharaan Kesehatan Pusat, selaku penyelenggara Asu
ransi Keoehatan, ditingkatkan menjadi Porusahaan Uraum 
(PEROT), aeperti halnya dengan Peru3ahaan Umum Asuransi 
Kerugian rtJASA RAIIARJA11*
Dengan demikian tertanggung akan lebih mudah menggugat

38
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penanggung, bila penanggung tidak mcmenuhi kev/ajibannya.
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Lampiran I..

LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Ho.131, 1960. POKOK-POKOK KESEHATAN.

Undang-undang No.9 tahun 1960, tentang Pokok- 
pokok Kesehatan (Penjelasan dalam Tambahan 
Lembaran Negara No,2068). *)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : a. bahwa kesehatan rakyat adalah salah

satu modal pokok dalam rangka pertura- 
buhan dan kehidupan bangsa, dan mem
punyai peranan penting dalam penyele- 
aaian revolusi nasional dan penyusua- 
an masyarakat soslalis Indonesia; 

b. bahwa kesejahteraan umum termasuk ke
sehatan, harus diusahakan sebagai pe- 
laksanaan cita-cita bangsa Indonesia 
yang tercantum dalam mukadimah Undang- 
undang DaBar.

Menimbang pula s a. bahwa perlu ada daear-dasar hukum un
tuk usaha kesejahteraan rakyat khusus 
dalam bidang kesehatan;

b. bahwa perlu ditetapkan Undang-undang 
tentang Pokok-pokok Kesehatan agar 
dapat diselenggarakan kesehatan rak- 
yat seauai dengan cita-cita bangsa 
Indonesia;

c. bahwa peraturan perundang-undangan 
tentang kesehatan yang berlaku seka- 
rang yang dimaksud dalam "Het Regie- 
ment ot> de Disnst der Volkcgeaond- 
heid" (Staatsblad 1682 No,97) tidak 
sesuai lagi dengan cita-cita rovolu- 
si Nasional Indonesia dan karena itu 
perlu dicabut;

Mencingat ; a. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat
(1) Undang-undang Dasar; 

b. Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang No.10 tahun 1960;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan Undang-undang tentang Pokok-pokok Kese-

hatun
M » : spr~ j •s'' \ ", * 'V

' W1GA"
sc n \ n \ y \
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Bab I.
KETENTUAN-KETEHTUAN UMUM.

Pasal 1.
Tiap-tiap warga-negara berhak memperoleh derajat kesehat
an yang setinggi-tingginya dan perlu diikut-sertakan da
lam uasaha kesehatan Pemerintah.

Pasal 2.
Yang dimaksud dengan kesehatan dalam Undang-undang ini 
ialah yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental) dan 
sosial, dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, 
cacat dan kelemahan.

Pasal 3.
(1)* Pertumbuhan anak yang sempurna dalam lingkungan hi- 

dup yang sehat adalah penting untuk mencapai gene- 
rasi yang sehat dan bangsa yang kuat.

(2). Pengertian dan kesadaran rakyat tentang pemelihara
an dan perlindungan kesehatan adalah sangat penting 
untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-ting- 
ginya.

Bab II.
TUGAS PEMERINTAH.

Pasal 4-
Pemerintah memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan 
rakyat dengan menyelenggarakan dan menggiatkan usaha- 
usaha dalam lapangan : a) pencegahan dan pemberantasan 
penyakit, b) pemulihan kesehatan. c) penerangan dan pen- 
didikan kesehatan pada rakyat, d) pendidikan tenaga ke
sehatan, e) perlengkapan obat-obat dan alat-alat kesehafc- 
an, f) penyelidikan-pehyelidikan, #) pongawasan, dan h) 
lain-lain usaha yang diperlukan.

Pasal 5.
Pemerintah berusaha mencukupi keperluan rakyat yang pokok 
untuk hidup sehat, yang terdiri dari saridang pangan, pe- 
rumahan, dan lain-lain, serta inelakukan usaha-uaaha un
tuk mempertinggi kemampuan ekonomi rakyat.

Pasal 6.
Pemerintah melakukan pencegahan penyakit dengan menye
lenggarakan :
1. hygiene lingkungan termasuk kebersihan,
2. pengebalan Timmunisasi)
3. karantina,
4 . hal-hal yang perlu.
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Pasal 7*
Pemerintah memberantas penyakit menular dan penyakit en-
demis (penyakit rakyat).

Pasal 8.
(1), Pemerintah mengusahakan pengobatan dan perav/atan un

tuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia secara 
merata, agar tiap-tiap orang sakit dapat memperoleh 
pengobatan dan perawatan dengan biaya yang seringan- 
ringannya.

(2). Dalam istilah sakit termasuk cacat, kelemahan dan 
usia lanjut,

(3). Untuk memungkinkan hal yang termaktub dalam ayat (1) 
dan ayat (2) Pemerintah mengadakan Balai pengobatan, 
pusat kesehatan, sanatorium, rumah sakit dan lemba- 
ga-lembaga lain yang diperlukan.

(4). Pemerintah melakukan usaha-usaha khusus untuk menja- 
min kesehatan pegawai, buruh dan golongan-golongan 
karya lain beeerta keluarganya sesuai dengan fungei 
dan lingicungan hidupnya.

(5). Pemerintah mengatur dan menggiatkan usaha-usaha da- 
na sakit*

Pasal 9*
(1) .Pemerintah melakukan usaha-usaha agar rakyat memi*-

liki pengertian dan keaadaran tentang pomeliharuan 
dan perlindungan kesehatan.

(2). Pemerintah mengadakan usaha-usaha khusus untuk ke
sehatan keturunan dan pertumbuhan anak yang sem - 
purna, baik dalam lingkungan keluarga, maupun da - 
lam lingkungan sekolah, serta lingkungan masyara - 
kat remaja dan keolahragaan.

Pasal 10.
(1). Pemerintah mengadakan , mengatur, mengawasi dan 

membantu pendidikan tenaga kesehatan.
(2). Pemerintah menetapkan penggunaan, dan penyebaran 

tenaga kesehatan Pemerintah maupun swasta sesuai 
dengan keperluan masyarakat dengan mengingat kese- 
irnbangan antara ,1umlah tenaga yang diperlukan dan 
tenaga yang tersedia*

(3). Pemerintah mengatur kedudukan hukum, wewenang dan 
kesanggupan hukum tenaga kesehatan.

(4). Pemerintah mengawasi dan membimbing tenaga kese - 
hatan dalam menjalankan lcewajibarmya, dengan mem- 
perhatikan norma-norma keagamaan.

Paaal 11.
(1). Pemerintah berusaha mencukupi keperluan rakyat akan
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obat.
(2'). Pemerintah menguasai, mengatur dan mengawasi perse- 

diaan, pembuatan, penyimpanan, peredaran dan pema - 
kaian obat-obat (terraasuk obat bius dan minuman ke~ 
ras), bahan obat, alat dan perbekalan kesehatan la- 
innya.

(3), Obat, bahan obat, alat dan perbekalan kesehatan yang 
dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi syarat-syarat 
yarig ditetapkan dalam Farmakopee Indonesia dan per- 
aturan-peraturan lain.

(4). Obat-obat aaeli Indonesia diselidiki dan pergunakan 
sebaik-baiknya.

Pasal 12.
(1), Pemerintah menyelenggarakan penyelidikan-penyelidik- 

an tentang keadaan kesehatan rakyat.
(2). Penyelidikan ini meliputi statistik, penyelidikan 

laboratorium, penyelidikan masyarakat, bedah mayat 
dalam keadaan darurat serta percobaan hewan dengan 
mengingat perkembangan ilmu pengetahuan/termasuk 
ilmu tanaga atom*

Bab III.
ALAT “ALAT PERLiCNUKAPAti PKMBKlMTAH .

Pasal 13 *
(1). Alat-alat porlengi:apan Pemerintah dalam lnpan^an k o- 

aehaban adalah i
a. Departeman Kesehatan.
b« Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah.
c* Alat-alat dan Badan-badan Pemerintah yang lain*

(2). 'i’ugas, susunan dan wewenang serta hubungan satu de
ngan luinnya ditetapkan dengan peraturan-peraturan 
porundangan.

Bab IV.
U3AHA SWASTA.
Pasal

(1). Pemerintah mengatur, membimbing, membuntu dan meng- 
awasi usaha-usaha kesehatan badan-badan swasta.

(2). Usaha-usaha swasta dalam lapangan kesehatan harus 
sejuai dengan fungsi sosialnya.

(3). Rumah sakit, balai pengobatan , dan lemba^a-lembagu 
Kesehatan swasta lainnya harus memenuhi syarat-sya- 
rat minimal yan^ ditetapkan oleh Menteri kesehatan.

(4). Usaha-usaha pengobatan berdasarkan ilmu dan/atau 
cara lain Jari pada ilmu kedokteran, diawasi oleh 
Pemerintah a&ar tidak membahayakan masyaraitat.

( b )• lerusahaan i'armasi dan alat-alat kesehatan harus be- 
kerja seauai dengan rencana dan pimpinan Pemerintah.

m  i . k
~r\K'\s

"UNV/'-r v-as A! IANOGA" 
s M R A B A Y A
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Bab V. 
PiSRATUHAN PfiRALIHAN

Pasal 15
(1). Pelaksanaan Undang-undang ini diatur dengan peratur

an-peraturan perundan^an yang dalam waktu 1 tahun 
berangsur-angsur rnembatalkan ketentuan-ketentuan me- 
nurut "Ilet Reglement op de Dienst der Volksgezond- 
heid" dan peraturan-peraturan lain berdasarkan "ilet 
Reglement op de Dienst der Volks^ezondheid" tersebut

(2). Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan kesehat
an lainnya yang sudah ada pada hari tanggal diundang 
kannya Undang-undang ini, tetap berlaku selaina pera
turan-peraturan dan ketentuan-ketentuan kesehatan 
itu tidak bertenLankan, dicabut, diganti, ditambah 
dan diubah oleh peraturan-peraturan dan K e t e n t u a n -  
ketentuan atas kuasa Undang-undang ini.

Bab VI.
KiMM'UAN PKlvUi’UP

Paoal 16
Undang-undang ini dapat dieebut Undang-undang Pokok Ke
sehatan.

Pasal 17
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundan^kan. 
Af-ar supaya setiap orang dapat mtm^.evahuinya, memerin- 
tahlcan pengundan.-'an Undang-undang ini dengan penempatan 
dalam Lombaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 15 Gktober 1960. 

Pe.jabat Presiden Republik Indonesia,
ttd

DJUAHDA.

i)iundan̂ j:tin di Jakarta 
pada taiJii/ al 15 Oktober 1960 
Po\iabat Sckretaris Negara,

3AKT060.

0
xJijoiujui O.P.if.u-.K. dalam rapat pleno terbuka ke-12 pada 
hari Jum'at tanggal 30 September 1^60 P.12/1960.
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Lampiran II.

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
No. 230 TAHUN 1968.

TENTANG
PERATURAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI, 

PENERIMA PENSIUN SERTA ANGGOTA KELUARGANYA.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa di dalam rangka pelaksanaan pemba-
haruan pokok-pokok kepegawaian Negeri dan 
aesuai dengan kebijaksanaan Pemerinah me- 
ngenai penyelenggaraan Keuangan Negara, 
maka pemberian bantuan untuk biaya peme
liharaan Kesehatan Pegawai Negeri, Pene
rima Pensiun serta anggota Keiuarganya 
mulai tanggal 1 Januari 1968 tidak dapat 
diselenggarakan lagi sebagai usaha yang 
memberatkan Keuangan Negara.

b. bahwa oleh karenanya perlu segera diada- 
kan peraturan tentang Pemeliharaan Kese
hatan Pegawai Negeri, Penerima Pensiun 
serta Anggota Keluarganya yang d seleng- 
garakan atas beban hasil pemotongan wa- 
jib sebagaimana termakoud dalam Keputus- 
an Presiden No.122 tahun 1968.

Men ingat : 1» Pasal 4 ayat 1 Undang-undang .Daear 1945;
2« Una&ng-undaue; No ,9 tahun 1960J
3. Undang-undang No.18 tahun 1961;
4. Peraturan Pemerintah No.12 tahun 1967;
5. Peraturan Pemerintah No.13 tahun 1967;
6. Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1968 yo. 

peraturan Pemerintah No.1 tahun 1968;
7. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1967;
8. Keputusan Presiden No.122 tahun 1968;
9. Keputusan Presiden No.183 tahun 1968;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERATURAN PEME

LIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI PENERIMA
PENSIUN SERTA ANGGOTA KELUARGANYA.

BAB I.
U M U M 
Pasal 1.

Di dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksudkan de
ngan :
1. Pegawai Negeri, selanjutnya disebut Pegawai, ialah :
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a. Pegawai Negeri Sipil,
b* Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dalam lin^un*.an 

A.B.il.I. sepanjang kepadanya tidak diperlakukan 
Peraturan tentang jaminan kesejahteraan Kesehatan 
bagi Anggota A.B.H.I*,

c. Pegawai Pemerintah Daerah Otonom,
d* foereka yang bekerja pada Badan-badan/Lembaga-lembai'a 

Pemerintah/Negera yang gajinya dibayar atas beban 
Anggaran Belanja Negara/beban Anggaran Belanja Ba- 
dan-badan/Lembaga-lembaga Pemerintah/Negara lainnya 
dan atau beban Anggaran Belanja Pemerintah.

2. Penerima Pensiun ialah :
a. bekas Pejabat tersebut pada angka 1 tersebut di 

atas dan janda atau anak yatim/piatu mereka masing- 
masing yang menerima pensiun atau tunjungan borsi- 
fat pensiun,

b. Para Penerima Pensiun A.B.K.I.
3. Anggota Keluarga ialah :

a. Isteri (Isteri-isteri) atau suami,
b. Anak (Anak-anak) sah dan/atau seorang anak angkat 

yang berumur kurang dari 18 tahun dan tidak/belum 
mciiikah.

4. Gaji ialah :
a. Gaji pokok,
b. Bahian dari gaji pokok yang diterima oleh Pegawai 

kurona :
1. Pegawai tersebut non aktif,
2* Diberhentikan untuk sementara waktu dari peker- 

jaannya (dischors).
3. Pegawai tersebut sedang menjalankan istirahat 

karena sakit dan lain sebagainya.
5. Pensiun ialah pokok-pensiun/tunjangan yang bersifat 

pensiun dari bekas Pegawai atau pokok pensiun janda/' 
yatim-piatu.

6. Dengan pengertian Dokter dalam keputusan Presiden ini 
sudah termasuk pengertian Dokter Spesialis.

Pasal 2.
Guna penyeleng/xaraan kesejahteraan Pegawai Uegeri,le- 

nerima Pensiun serta Anggota Keluarganya, dari setiap 
Pegawai/Penerirna Pensiun dipungut potongan wajib sebesar 
5/6 (lima peraeratus) dari gaji pokok atau pokok penjiun 
seuagaimana termaksud dalam pasal 1 Keputusan Presiden 
i\Jo• 122 tahun 1968,
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Pasal 3*
(1). Dengan dibayarnya potongan wajib termaksud dalam pa

sal 2 Keputusan ini yo. pasal 1 Keputusan Presiden 
No*122 tahun 1968, Pegawai/Penerima Pensiun berhak 
memperoleh bantuan dalam biaya-biaya yang harus di- 
keluarkannya bagi dirinya atau Anggota Keluarganya 
untuk :
a. Pengobatan/Perawatan/Immunisasi.

1. Oleh Dokter/Dokter Gigi, baik Pemerintah mau- 
pun Swasta;

2* Oleh Balai Pengobatan atau Rumah Sakit, baik 
Pemerintah maupun Swasta;

b. Pertolongan/Perawatan Bersalin pada Rumah Bersa- 
lin atau oleh Dokter/Bidan, baik Rumah Sakit/ 
Dokter/Bidan Pemerintah maupun Swasta.

c. Obat-obat dari Apotik Pemerintah maupun Swasta 
menurut resep Dokter*

d. Alat-alat perawatan yang mempunyai khasiat mernu- 
lihkan kesehatan menurut resep Dokter.

e. Pembelian kaca-mata yang sangat perlu digunakan 
demi kesehatan menurut resep Dokter Mata.

(2). Besarnya bantuan guna pembiayaan-pembiayaan sebagai 
termaksud dalam ayat (1) tersebut di atas adalah se- 
be3ar jumlah uang yang diperlukan untuk merabayar ho
norarium Dokter/Bidan, biaya-perawatan dalam Rumah 
Sakit/Balai Pengobatan, harga obat-obat, harga kaca- 
mata dan alat-alat perawatan, menurut harga/tarip 
yang umum berlaku dan dibuktikan dengan kwitansi 
yang sah*

Pasal 4-
(1). Bantuan untuk biaya pengobatan oleh Dokter Spesiali3 

yang menjalankan praktek swasta hanya diberikan jika 
pengobatan ini dilakukan atas permintaan Dokter Umum, 
Didan atau Balai Pengobatan.

(2)* Jika pengobatan yang dimaksud pada ayat (1) tidak 
dapat diselesaikan, maka untuk memperoleh pengobat- 
an/perawatan selanjutnya penderita sakit diserahkan 
kepada Rumah Sakit Pemerintah atau Swasta.

(3). Di dalam keadaan yang sangat mendesak menyimpang da
ri pada ketentuan ayat (1) pasal ini, pengobatan da
pat dilakukan langsung oleh Dokter Spesialis.

BAB IX.
HAK-*HAK PEGAWAI/PJ3N.ERIMA PENSIUN.

P-* \ V ' K 
PHPn STV-C '.'.N  

MUN IVr R S!T ,\S  V ' \ s 1 j V  
5 ! ' R A H \ Y  \
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(1). Bantuan untuk biaya pengobatan oleh Dokter Gigi yan^ 
menjalankan praktek swasta tidak mencakup prothese 
gigi dan perawatan orthodentis.

(2)- Jika pengobatan dan perawatan gigi yang dimaksud pa
da ayat (1) tidak dapat diselesaikan, rnaka untuk 
memperoleh pengobatan/perawatan selanjutnya penderi- 
ta sakit diserahkan kepada Rumah Sakit Pemerintah 
atau Swasta.

Pasal 6.
(1). Bantuan dalam biaya untuk pertolongan dan perawatan 

bersalin diberikan untuk pertolongan/perawatan pada 
Bidan atau Rumah Sakit Bersalin Pemerintah maupun 
Swasta,

(2). Pertolongan bersalin yang tidak dapat diselesaikan 
oleh Bidan , baik dirumah sakit bersalin, diserah- 
Kan kepada Dokter Umum, atau Dokter Spesialis atau- 
pun Rumah Sakit Pemerintah/Swasta.

Pasal 7.
Bantuan dalam biaya untuk obat-obat/alat-alat perawat

an dari Apotik Pemerintah rnaupun Swasta diberikan kepada 
Pegawai/Penerima Pensiun menurut resep khusus/resmi dari 
Dokter.

Pasal 8.
(1). Untuk perawatan di rumah sakit atau llumah Sakit Ber

salin (baik Pemerintah maupun Swasta).
a. Dibayar penuh atau scmua biaya perawatan/bersalin 

apabila di kelas tiga.
b. Dibayar 60?6 (enam puluh poraeratus) apabila di 

kelas dua*
c. Dibayar 40;« (empat puluh perseratus) apabila di 

kelas satu.
(2). Untuk pen,jobatan/pertolongan pada Dokter (termasuk 

Dokter Spesialis dan Dokter Gigi), Bidan dan Balai 
Pengobatan dibayar penuh somua pengeluaran.

(3). Untuk harga obat-obat dan alat-alat perawatan yai-.g 
diberikan oleh Apotik atas resep Dokter dibayar 
penuh,

(4). Untuic pembelian kaca-mata dibayar penuh untuk biaya 
pembelian kacanya (tidak termasuk ongkos maupun har
ga gagang kaca-mata).

Pasal 9.
Pembayaran biaya-biaya pengobatan/perawatan termaksud 

dalam pasal 3,4,5,6,7,8 Keputusan Presiden ini dapat di
berikan kepada Pegawai flegeri/Penerima Pensiun apabila * 
telah dapat ditun.iukkan kwibans!-kwitansi yari», sah untuk 
keperluan itu.

Pasal 5*

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi ASURANSI KESEHATAN UNTUK PEGAWAI NEGERI DAN PENERIMA... LISTIJARATIH



BAB III.
' BADAN-BADAN YANG MENYELENGGARAKAM USAHA.

Pasal 10.
Penyelenggaraan usaha Pemerintah mengenai pemeliharaan

Kesehatan Pegawai/Penerima Pensiun menurut Keputusan Pre
siden ini termasuk tugas dan tanggung jawab Menteri Kese
hatan.

Pasal 11.
(1). Untuk penyelenggaraan administrasi Usaha menurut Ke

putusan Presiden ini, oleh Menteri Kesehatan diben- 
tuk euatu Badan-khusus dalam lingkungan Departemen 
Kesehatan Pusat dengan nama Badan Penyelenggara Dana 
Pemeliharaan Kesehatan Pusat,

(2). Pelalcsanaan Usaha Pemerintah rnengenai Pemeliharaan 
Kesehatan Pegawai/Penerima Pensiun di daerah-daerah 
dijalankan oleh Dinas Kesehatan Daerah yang bersang- 
kutan*

(3)* Untuk kelancaran pembayaran bantuan-bantuan dalam 
biaya Pengobatan/Perawatan diikutsertakan dalam usa
ha itu P.N.POS dan GIRO serta kantor-kantor cabang- 
nya di daerah-daerah*

(4). InQtanoi^inatanoi Pemerintah luinnya, baik di Puoat 
maupun di Daerah yang secara funkaionil berkopen- 
tingan dalam polaksanaan usaha pemeliharaan kesahut- 
an Pegawai/Penerima Pensiun ini wa;jib membantunya 
serta menjalankan ketentuan-ketentuan dan petunjujf* 
pctunjuk yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan.

(b). Untuk memberikan pertimban^an, mengawaai dan mene- 
tapkan kebijaksanaan penyelenggaraan Dana,Menteri 
Kesehatan dengan mendengar saran-saran dari llearn 
Koordinasi Kcaejahteraan Pegawai Negeri riianibentuk 
Dewan Pertimban-an dan Pengawasan Dana yang terdiri 
dari Pejabat-pejabat Pemerintah, Wakil-wakil Orga- 
nisasi Pegawai Negeri dan Para Ahli.

(6). Tata-kerja Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Dana 
diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan.

BAB IV.
KEUANGAH DAJJjA.

Pasal 12.
(1). Keuangan Dana diperolch dari :

a. Sebagian dari basil potongan atau gaji Pegawai 
ftegeri dan Penerima Pensiun tiap-tiap bulan ber- 
dasarkan Keputusan Presiden Ijo.122 tahun 1968.

b. Sumbangan/Subsidi dari Pemerintah.
c. Pcndapatan-pendapatan lainnya yang sah
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(2). Keuangan Dana termaksud pada ayat (1) pasal ini di-
' perlakukan sebagai Keuangan yang dikuasai oleh Ne

gara .
BAB V.

TANGGUNG JAWAB USAHA-USAHA PENYELENGGARAAN DAN.
Pasal 13 *

(1). Pimpinan Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Ke
sehatan Pusat bertanggung ja.wab terhadap Menteri 
Kesehatan atas jalannya administrasi dan penyeleng- 
garaan pekerjaan pengurusan Dana,

(2), Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan Pu
sat wajib menyampaikan laporan berkala tentang per- 
hitungan hasil usaha dan'kegiatan pekerjaan pengu- 
rus Dana kepada Menteri Kesehatan pada waktu-waktu 
tertentu.

Pasal 14 •
Tanpa mengurangi ketentuan pada pasal 13 ayat (1) se- 

tiap Pejabat Pemerintah yang karena melakukan kewajiban- 
nya dalam melaksanakan tugasnya dalam hubungan penyeleng- 
g’araan dengan sangsung atau tidak lan^sung telah menim- 
bulkan kerugian bagi Dana diwajibkan mengganti kerugian 
teroobut raonurut proaedur dan tatacara yang sesuai dengan 
peraturan yang berlaku terhadap tuntutan ganti-rugi mo- 
ngenai Keuangan Negara.

BAB VI.
KETENTUAN-KETEN5UAN PENUTUP.

Pasal 15-
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presi

den ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan 
dengan mendengar pertimbangan-pertimbangan dari Menteri 
Tenaga Kerja, Menteri Sosial dan Menteri Keuangan.

Pasal 16.
Keputusan Presiden ini disebut "Peraturan Pemelihara

an Kesehatan Pegawai Negeri", mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai dengan 1 Janu- 
ari 1968.-

Ditetapkan di Jakarta, 
pada tanggal 13 Juli 1968. 
PHESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t. t. d.
SOEHARTO
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Lampiran JII

PERATURAN MENTERI KESEHATAN No. 1 TAHUN 1368
Tentang

"BADAN PENYELENGGARA DANA PEMELIHARAAN KESEHATAN PUS AT11
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa perlu dibentuk suatu badan khusus da
lam lingkungan Departenien Kesehatan R.I. , 
untuk menyelenggarakan administrasi usaha 
pemeliharaan kesehatan Pegawai Negeri/Pene- 
rima Pensiun serta keluarganya, sebagaimana 
yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (l)Kepu- 
tuaan. Presiden No, 230 tahun 1968;

Mengingat : 1, Undang-undang Dasar pasal 17 ayat (1)
dan ayat (3);

2* Undang-undang No,9 tahun 1968;
3. Keputusan Presiden No.122 tahun 1968;
4« Keputusan Presiden No.183 tahun 1968;
5. Keputusan Presiden No.230 tahun 1968;

MEMUx'USKAN:
Menetapkan : PERATURAN TENTANG PrjKBENTUKAN BADAN PEKYE- 

LEKGGARA DANA PEMELIHARAAN KESEHATAN PUSAT,
dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I
PEl'IBENTUKAN BADAN DAN LAPANGAN KERJANYA.

Pa3al 1
I)a law Dopartcmen Kesehatan R.I* dibentuk "BA DAN PEN YE 

LENGGARA DANA PEMELIHARAAN KESEHATAN PU3AT" - selanjutny 
disebut Badan Penyelenggara - yang bertugas menyelengga- 
rakan admihstrasi usaha pemeliharaan kesehatan Perawai 
Negeri/Penerima Pensiun serta keluarganya, sebagaimana 
yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Keputusan Presiden 
No. 230 tahun 1968.

Pasal 2
(1). Lapangan kerja Badan Penyelenggara meliputi :

a. membimbing/memberi petunjuk-petunjuk mengenai 
pelaksanaan pekerjaan dibidang penyelenggaraan 
usaha pemeliharaan kesehatan Pegav/ai Negeri/Pe - 
nerima Pensiun serta keluarganya; 

b* mengawasi jalannya pekertjaan-pekerjcian tersebut 
pada huruf a ayat ini;

c. mclaksanakan verifikasi dan evaluasi terhadap 
pekerjaan mengenai pemberian bantuan kepada Pe
gawai Negeri/Penerima Pensiun serta kc-luarganya 
yang memberikan laporan kerja mengenai hal itu 
kepada Menteri Kesehatan pada tiap akhir semes
ter;
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d. menyusun pada akhir tiap tahun taitwim ncruea . ^
- uangan dari seluruh keuangan Dana Pemeliharufcu

Kesehatan Pegawai Negeri/Penerima Pensiun;
e. Pekerjaan-pekerjaan lain yang ditugaskan kepada- 

nya oleh Menteri Kesehatan, yang berhubuiv^an de‘ j 
ngan usaha pemeliharaan kesehatan Pegawai Negeri/ 
Penerima Pensiun.

(2). Dalam menyelenggarakan tugasnya Badan Penyelenggara 
bertindak untuk dan atas nama Menteri Kesehatan.

BAB II•
SU3UNAN DAN ORGANISASI EADAN.

Pasal 3.
(1). Badan Penyelenggara dipimpin oleh seorang Direktur 

dengan dibantu oleh paling banyak dua orang WuKil 
Direktur*

(2). Direktur dan Wakil Direktur Badan Penyelenggara ii~ 
angkat dan diberhentikan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 4*
Dalam Badan Penyelenggara diadakan kesatuan-kesatuan 

(unit-unit) kcrja untuk melakukan tugas-tugas : peronca- 
naan/organiaasi, verifikaai/Qkaandnasi, evaluaai/Qt&iijj- 
tik, tata-usaha serta bagian-bagian lain yang dianggap 
perlu oleh Direktur.

BAB III
HUBUNGAN BADAN PENYELENGGARA DENGAN 

DJSWAN PERTIMBANGAN L,N PENGAWASAN DANA.
Pasal 5-

(1)* Apabila tiiribul kesulitan mengenai pelaksanaan tugas 
pekerjaan Badan, maka Direktur pada tingkat pbrtamu 
meminta bantuan dan pertimbangan / aaran dari Du wan 
Pertimbangan dan Pengawasan Dana*

(2). Persoalan-persoa'lan mengenai kebijaksanaan dalam X’e- 
nyelenggaraan usaha pemeliharaan kesehatan Pegawai 
Negeri/Penerima Pensiun yang perlu dipubuskan oleh 
Menteri Kesehatan diberitahukan kepada Dowan Per- 
timbaiigan dan Pengawasan Dana.

(3). Untuk investasi modal atau untuk pengeluaran-penge- 
luaran rutin (kapitaals uitgaven), Direktur harus 
terlebih daimlu memperoleh persetujuan dari Dev/an 
Pertimbangan dan Pengawasan Dana.
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BAB IV
P E R S O N A L I A  

Pasal 6
Direktur, Wakil Direktur dan Pegawai-p'egawai dari Ba

dan Penyelenggara adalah pegawai Negeri Sipil.
Pasal 7

Kepada Pejabat-pejabat/ Pegawai-pegawai yang termak
sud dalam pasal 6 Peraturan ini serta Pejabat-pejabat 
lain yang turut aktif dalam pekerjaan penyelenggaraan 
pemeliharaan kesehatan pegawai Negeri/Penerima Pensiun, 
apabila dipandang perlu dapat diberikan tambahan pengha- 
silan dan/atau kompensasi berupa tunjangan atas be ban Da
na menurut ketentuan-ketentua yang disetujui oleh Dewan 
Pertimbangan dan Pengawasan Dana*

BAB V
BIAYA ADMINlsmSl BADAN PjiMfELJfiNGGAHA

Pasal 8
(1). Biaya adminstrasi Badun Penyelenggara (ongkoa kan - 

tor. percetakan* perjalanan Dinas dan lain aebaga.t- 
nya) dibebankan atas keuangan Dana, dengan ketentu- 
an bahwa jumlah biaya eksploitaei eetahun pada a&uu- 
nya tidak melebihi 5% dari pemasukan basil potojigan 
wajib sebesar 5% dari gaji pokok dan pokok pensiun 
dalam tahun yang bersangkutan.

(2)* Dalam hal luar biasa batas maksimum tersebut dalam 
ayat (1) pasal ini dapat dilampaui setelah mendapat 
persetujuan dari Dewan Pertimbangan dan Pengawasan 
Dana.

BAB VI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BE1ANJA BADAN PENYELENGGARA

Pa3al 9
(1)* Pada akhir tahun Direktur menyusun Anggaran Penda - 

patan dan Belanja bagi Badan Penyelenggara untuk 
tahun yang akan datang yang harus disahkan oleh 
Menteri Kesehatan dan dengan mendengar Dewan Pertim
bangan dan Pengawasan Dana.

(2). Apabila Anggaran Pendapatan dan Belan;ja pada awal 
tahun yang bersangkutan belum disahkan oleh Menteri 
Kesehatan, maka penyelen-'garaan usaha pemeliharaan 
kesehatan Pegawai Negeri/Penerima Pensiun dalam ta
hun itu didasarkan atas Anggaran Pendapatan dan Be- 
lanja untuic tahun yang lampau.
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BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10
(1). Hal-hal mengenai susunan, organisasi kerja dari Ba

dan Penyelenggara yang belum cukup diatur dalam Per- 
aturan ini, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sete- 
lah mendengar Dewan Pertimbangan dan Pengawasan .Da
na.

(2). Peraturan ini berlaku mulai tanggal penetapannya. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah- 
kan pengumuman Peraturan ini dalam Tambahan Lembar- 
an Negara R.I. dan aalinannya disampaikan kepada se- 
mua Departemen, Lembaga-lembaga Negara, Pemerintah 
Daerah Otonom.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 27 Agustus 1968.-
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

(Prof. G . A.SIWABESSY).
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BAGIAN LUAR : 

Bagian belakang

Lampiran'IV'

Bagian muka

ANGGAUTA KELUARGA

3.
4 ,

B.
0.
7.

e.
9.

10.

Naira Anak I  / P Tgl. la h ir

! R. U I li/3
KARTU TANDA PENGENAl

f i A lU N  P E N Y E L E N G S ^ A  C A S A  P E M t L IH A R A A N  K E S E H A T A N  P U S A T  

O E P A H T E M E N  K E S E H A T A N  R . I .

N a m aTampat/tgl. lahir ;.
Nam* Kantor

Alamat kantor

............ ..............tgl. — .......
K C P A LA  01N A S  K E S E H A T A N

*— •

BAGI AN DALAM :

Bagian kiri Bagian kanan

Panokat ‘ ............ ....
Cajl pokok/pokok ptmilun : — -.. ...........
Ta 'ces,'nsfn6r *u,lt Koputuaan Panilun : ........

Alamai Rumah : — .— ............. ......................— •— —

T e n d s  tangan/ Cap
tiga jari tengah I Kepala / katu*
tangan kiri.

(__ _________ I

K .T . I* .  IN I  T I D A K  B K f t L A K U  L A G H  K A R K N A  I

• P IN D A H  KE

• MENINQQAL

• PENSIUN

• BERHENTI

1 Tgl. - ™ .

; Tgl. —  

: Tgl. - ....

Kepala Dinas Kesehatan
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Lampiran V

LE M B A R  *) K O D E **)

kesatu B A D A N  P E N Y E LE N G G A R A  D A N A  P E M E L IH A R A A N  K E SE H A T A N  PUSAT Oaerah
kedua D EP A R T EM EN  K ESEH A T A N  R.l. -  JA K A R T A
ketiga

keempat FORMULIR MODEL M
Yang bertanda-tangan di bawah ini

N a m a : ................................................................................................................................
Tempat dan tgl. lahir ..............................................................................................................
Laki-laki/perempuan *) ..............................................................................  kawin/tak kawin )

Pn

Pp

bersama ini mefaporkan :

*

*\

(11) A N A K  M EN C APA I UM UR 18 TAHUN  : 

Nama anak Ik/pr. Umur 18 thn pada tgl 11

{121 K E L A H IR A N  ATAU  (13) K E M A T IA N  Ah 

Nama anak

JAK, ") 
Ik/pr. LA H IR  T G L . ' M EN IN G G A L  TGL.

12— 13

(14) P ESER T A  M EN IN G G A L  tgl.............................. „ . d i ................................................ 14

(15) ISTR I/SUAM I *) M EN IN G G A L
Nama : ............................................... Meninggal tgl........................................................

15

(16) P ER K A W IN A N  (17) C ER A I atau (18) RUJUK *)
Nama Isteri/suami : ................................................................Lahir tgl.......................

16
17-18

(21) D IB E R H E N T IK A N  D EN G AN  H A K  PENSIUN, mulai tgl......................................................
dengan surat keputusan pensiun no....................................................................................

21

(22) O IB E R H E N T IK A N  mulai tgl......................................karena *)
(22) dengan hormat, (23) sakit, (24) atas permintaan sendiri atau (25) alasan lain :

2 2 -2 3

24 -25

(31) DI P IN DAH  KAN/TUG AS BELA JA R  *) lama

Tempat kcrja : .............................................................
Alamat Kantor : ..........................................................

Kota/Kab : .............................................................

baru

31

(32) PER O B A H A N  TEM PAT  T IN G G AL K E LU A R G A  :
Alamat .............................................................
Kota/Kab. *) : .............................................................

Propinsi : ..........................................................

baru

32

P INDAH  KE PER U SAH A AN  NEG ARA , BAN K  atau IN STANSI H A N K A M  *)
sejak tgf.........................................................................................................................

33

(1) K ARTU  T A N D A  PENG EN AL HILANG ', pada tgl...............................................................

d i ................................................................ : surat tanda lapor dari instansi Kepolisian

................................................................... tgl..............................................................
41

(51) 1<ARTU T A N D A  PEN G EN AL R U SA K  :
Ttgh diserahkan pada tgl....................................... 51

(61) AL-SAN M UTASI LA IN N Y A , sebagai berikut

61

MENGtahU! : ...... tgl.............19
Yang membuat laporan.

•f Yang t'ĉak hsrsp dicaret.
• *) B u b u ^ ' ko^ c r̂ah d 0n berj ijngkaran pada nom or yang dilaporkan.
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4 LAPORAN BULANAN PENJELENGGARAAN DANA ASURANSI KESEHATAN
( laporan penjdenggaraan Keputusan Preniden 230/1968  )

1 Ml Ilkdtt
2 . ke Pu:-at 
i : M  Ifccs
4 : ar .p LH. II

D IN A S KESEHATAN DAERAH TK. II. Kabupatcn/Koum adya:

B U L A N :  ...............  19

U  r a i a n

A S A U K ) TERACH1R ( per tg l.................................1 9 .........  ) . . .
j r-

D e b e t

u

I. P E N E R I M A A N :
11. Terima pelimpahan djatah untuk Pelajauan-Medis bjj.

bulan............................19........  sesuai dengan penibcri-
uhuan BRl tgl............... ... . 19.. No... ..

12. Terima daii:r ex discount apotik (55%) sesuai dentin 
pemberitahuan BR1 igl............... 19.. No............. .

]3. Terinja pelimpahan djatah ujituk peluiDnan hutamj, se
suai dengan pemberitahuan BRI tgl........................19 ..
No.................................................................... ......... .

;> y I \  C, F L U A R A N :

R‘ Peaii.Majfcan pelajansn
| medis bulan ini untuk:

‘ -M. dokier ....................................
i 22. po.iklinik ■’’puSkesmas ...
i 23. rumnh-sai'ii .........................

-M ; m us di R B .’RS .....................
" i  jj. rtus oith biJan ...............
n I'.vfja-maiu .........................

r'pOtik ......................

djumlah casus/ 
lembar resep

dengan Cheque N o ............

* J  ............DjuniM inia. :

M KP I lulling i.ang telah dibajar untuk 
djenis pelajanan-nicdis :

31. Jokici
poiiktinik/'j.n-.\esinas

! A . J I .  ■.H«) h * ajk t t
34 fifiiu' di Rft ftS 
v\ *’• j/tiis oleh b.dan

\ . >r ivata 
. < ponk

ijj Gieijt e No

Rp

..................................................1 Rp

djumlah casus/ 
U-mbm resep

I r iic1 [J Pengelu.i.ran2 lainnja :

i > {Imi'v u :  ,’v jus^ ongkos3 kanror/admimstrasi dengan

— , .^K^^usat Btdcti seror No...........discount apoti. ‘S' ..................
4*. uang dana discount, vide persetudjuan Ftaat

...... No........ .........
î eiitfan cheque No.................. ...................................
■ .i No. .. . .................................................

■ . .  i 
Vi - u

Rn.

Rp.

Rp.

SAUK.» < \ A l '  i>AOA T U L  

I ) , u in I a h :

Rp. .

Rp.

da^n. mi igl..............

Code Diersii

Code Propum

X z e d i t

>Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

.......... 1 Rp- ...................................
........... 1 Rp........................................
........... ' Rp.........................................
...........i Rp.........................................

. . . 1 Rp.......................................

........... 1 Rp.........................................

ra k*. Vi

iRp,

10 dan difcirsm per ................................ tgl. ... 19
I'litdai
K''p

' v ^ l  n î Dipel diiifts 
K^.liaun Ot. LI

Taadatungiiu pembiut laporan ;
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LAPORAN BULANAN PENJELENGGARAAN DANA ASURANSI KESEHATAN
{ laporan penjelenggaraan Keputusan P.r;id<*n 230/1968 )

1 'iii.mksn

2 e Pusat
3 . p-j. Ikê
4 : ■» p Dt II

DINAS KESEHATAN DAERAH TK. II. fCibiipstcn/Kotamadya:

BULAN: . 19.

U r a i a n

V oAl.nO TFRACHIR ( per tgl. 19.......  )...

Code Daerah

Code Pro pin si

D e b e l K r e d i t

I. I E N E R I M A A N :
It. r-nma peiimpihan djatah untuk Pelajanan-Medis bg.

tri3.m............................19........ sesuai dengan pemberi-
un BRI tgl ...................... 19........ No....................

12. Terima dana cx discount apotik (55%) sesuai dengan
p beritdiuan BRI tgl............... 19........No.................

15. TViun;! peliinpaiun djatah untuk pelunasan hutang, se-
siiai dengan pembeiitahuan BRI tgl......................  19...

S o .......................................................................................

.! P { \  C F I U A R A N :

Rt ; \f i‘cr •ma];>an pelajanan 
roedis bulan ini untuk:

djumiah caous/ 
lemb:r resep

t i t , .  v r  .........................

.• jn:k/ [;uSkr...̂ iS*> .....
-A . ,»iJ -ll 'it  ..................

: i <s di RB (S ............
i .ri a-, oleh u.vUn .......

ii nnta ...................
r-v't ...........................

c. ii n Cheque No.....................
. Djumtahnja. : 

Ri.'nP 'i <it. tH' :/tah dibajat untuk 
djen;s pe1ajan.?n-mcdis : ________

Rp.
RP.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

djumiah casus/ 
lembar resep

31. uui-ktl ....................

i  1,1 ( t . i ( K i t  ,
r- ■ di m  2S . 

' oirh jd
' *.■ ; ill it.l . .

: i t No ..................
< d ... Diiunlahnja:

Rp
X?
Rp
Rr>
Rj:»
Rp
Rp.

,i.) Pengtflu njii  ̂ lainnja :

■* I , i■, (Â nLrvJ .lua'oi/udimnistiasi de»j
’ * 4 2  Ptnjetoran discount apotik ke Pusat'TWcr-^ „

\: <r .....  'si...................
j , j  [S^vHinauf u.-n*.' daoj d;:comit, vide petsetudjuan Pusat

- I , j< iHj.iri cIh .j.if No....................................................................

*
I :

.... 1 a
m  id  d i i j . i,  ,;i , tul. .

• .) . S ' i  . .

O ?\U  ’ PU \  TGL.

! '  ii in . a h : .

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Po BPSd BPC

R;\

Rp . Rp.

19.. . dan dikirim p̂ -r tg5 ......... .19...

. ,! u itmpel dinas
K 4 Kej,hatan Di U

l a n d a u . p e m b u t t  laporan ;

i ; >Kn  i *• riiw*'.:, t>eiah harap Jjangan diai (dhsi oleh pusat).
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LAPORAN BULANAN PENJELENGGARAAN DANA ASURANSI KESEHATAN
( laporan penjelenggaraan Keputusan Presiden 230/1968  )

>ar 1 kirimkan
>ar 2 fce Pusat
tar 3 <pd. Ikes
«r 4 arsip Dt. II

DINAS KESEHATAN DAERAH TK. II. Kabupaten/Kotamadyt:

BULAN 19.

U r a i a n

A. SALDO TERACH1R ( per tgl............................ 19 . ). .

D e b e t

Code Daerah

Code Propinri

K i  e d i t

Rp.

\. P E N E R i M A A N :
11. Terima pelinipahan djatah untuk Pelajanan-Medis bg.

bulan............................ 19........  sesuai dengan percberi-
tahuan BRI tgl........................19........ N o...................

12. Terima dana ex discount apotik (55%) sesuai dengan 
pemberitahuan BRI tgl..............  19....... No.................

13. Terima pelimpahan djatah untuk pelunasan hutang. se
suai dengan pemberiuihuan BRI tgl........................19...

No.......................................................................................

2. P E N G E L U A R A N :
------ r
RGPM Pemlbiajaan pelajanan 

medis bulan ini untuk:
djumlah casus/ 
lembar resep

21. dokier .....................
22. poliMinik/pu*kesmas
23. rumah-sakit .............
24. partus di RB/RS ....
25. partus oleh bidan
26. katja-mata ...............
27. apotik .......................

dengan Cheque No. 
s/d Djumlahnja.

RGHP Hutang jang telah dibajar untuk 
djenis pelajanan-mcdis :

' 31 dokter ..............................................
32. poliktinifc/puskesmas ................

• 33. ntmah-ssk.it ............................
| 34, partus di RB/RS ......................

15. partus oieb bidan ......................
j 36. katja tttata ......................... .........
i V7. apotik ................................... . ..

dengan Qheque No......................
s/d ..........................  Djumlahnja:

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

djumlah casus/ 
lembar resep

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

RGD /  Pengeluaran* lainnja

41. Honoraru petugas & ongkos2 kantor/admanistrasi dengan | 
cheque N o.................... & No................................. Rp.

42. Penjecoran discount apotik ke Pusat BuJcti setor No...........  |
........................  tgl................................................................. ; Rp.

43. Penggunaan uang dana discount, vide pewetudjuan Pusat
tgl..............................  No.......................................................
dengan cheque No. ................. ............................................  I
s/d  No.....................................................................................  I Rp.

SALDO BARU PADA TGL.

Rp.

Rp.

Rp,

Pit

Djumlah:,...
atangani tgl.......................................... 19.. , dan dikirfcn per ....... ......................... tgl.............................19,..

Tandatangan pembuat laporan ;TandiiturtgaVdan stempel dinas 
Kcpala Pm^Kcahatan Dt. II

i kolcmi jsng d̂ baV̂ i gam  cebal meuh haiap djangan diui (diisi oleh pusat).
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. 3. F D. LAPORAN BULANAN PENJELENGGARAAN DANA ASURANSI KESEHATAN
( laporan penjelenggaraan Keputusan Presiden 230/1968 )

mbar I ' 
mbar 2 >

kirimkan 
ke Pusat

DINAS KESEHATAN DAERAH TK. II, Kabupaten/Kotamadya:
Code Daera'h

• •• 
1 

tr> 
-T 

M
£ kpd. Ikes 

at îp Dt. II B U L A N :  ............................................. 19.................
Code Propin si

U r a i a n D e b c t

A. SALDO TERACH1R ( per tgl............................ 19........ )...

K r e d i c

Rp.

A
\

Ilu
V .

1. V E N E R 1 M A A N :
11. Terima peHmpahan djatah untuk Pelajanan-Medis bg.

bulan............................19........  sesuai dengan ptnubcii-
tahuan BRl tgl........................19........  No....................

12. Terima dana ox discount apotik (55%) sesuai dengan 
pembeiitahuan BRI tgl............... 19........No.................

13. Terima pelimpahan djatah untuk pelunasan hutang, se
suai dengan pemberitahuan BRI tgl........................19...
No...................................................................... .................

2. P E N C E L U A R A N :

— v
RGPM, IVrrtbiajaan pelajanan 

medis bulan ini untuk:
djumlah casus/ 
lembat iesep

21. dokter .....................
22. ixjiiklinik/puskesnias
23. rumah-sakit ............
24. partus di RB/RS ....
25. partus oleh bidan
26. katja-niata ...............
27. anotik ......................

dengan Cheque No...................
s/d .......................Djumlahnja.

ROUP 'Hutang jang telah dibajar umuk 
djenis pelajanan-mcdis :

o * •
a

C
t*u
V
j;

P .

*<■

na
O n

c
tii

a
a

& o

•r,

J

31. dokter ....................
32 poiiklinik/puskesmas
33. uunah-sakit ...........
34. partus di RB/RS ..
35. porius oleh bidau ..
36. katja-m,ata ..............
37. a|X)tik ....... ............

dengan Cheque No......................
s/d ........................... Diumlahnja:

RP.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

djumlah casus/ 
lembar resep

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

J  RP. 
> i. Rp. 
,i RP.

Rp.

RGD * Pengeluaran2 lainnja :

41. Honoraria petugas & ougkos2 kamor/administrasi dengan 
clic(jue No ..................  & No............................... .............

42. Pcnjotoran discount apotik ke Pusat Bukti setor No...........
....... ts1...................

43. Pcuggunaan uang dana discount, vide persetudjuan Pusat
tgl................................ No.......................................................
dengan cheque No..................................................................
s/d No. .................................................................................

Rp.

Rp-

Rp.

vB. SALDO BARU PADA TGL.

Djumlah:
Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp,

Pn B P L n  BPG

Rp.

laporan in-i ^ndatangani tgl......................................... 19.......  dan dikirun per ................................  tgl............................19...

Tandacann j an stMDpel dinas 
Kepala L \s Kesehatan Dt, 11

Tandatangan pembuat laporaa

Bagian koloin jang di,ta5j garis tcbal mcrah haiap djangan diisi (diisi oleh pusat).
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F P K

^ a m p i r u n  V I
BADAN PENYELENGGARA DANA PEMELIHARAAN KESLHATAN PUSAT 

DEPARTEMEN KESEHATAN R.l. - JAKARTA

FGHM'JUR ITNC. ;uAN KLAIM
Lembar : Kesatu : IHusat) --------- ----------- ^ .xie Ok ■i j \

Kedua : (B.S.)
Ketiga
Keempat

No

: Dokabu/D<ikt;.i, .i

L____

1. Nama Pengaju Klaim
2. Tdrnpat dan tgljahir
3. A  I a  i t * a t

4. Instansi
5. Gait kotoi
6. Jenis kelamin
7. Status keluarga

Y.ing b^rundj taiigitM di buwah ini : 
......................................... No. KTP

Rp........................................
Laki2/Perempuan*)
Belum kywin/isawin *). Jumlah anak :

Otonorn/Pusut/Pcnerima Pensiun * 1 
Gol. I/II/UI/IV.*)

I. cnijjn mi rnengajukan Klaim untuk :

Jenis biaya Kntlo
l)i;iya untuk

.1ml. 
J-- wit,

Jml. Kasijs/ 
lembai lesop

Biaya yar>9 toiteia 
dalam kwitansi

Klaim yang 
disetuiui

Dokier 210 IN-. ia - -T—--- -* . _
SM 1 * t .'Miami
21V? Auok

PoitMinik 22U IV  M i
T l  1 ' lullll -
m

... —

Rumah Sdkit 7. Ui
* \ —J i . , '[.i

n \ Ijl /iiuami
r h A uk

* .• !nK-t> hli/TiS. '.MU INfSvMd •
741 K» M (

}‘<i-....lin.,n (iidan ?!»0 (V L'l ta
yr.i I’jlH

i , ■ j  M t . Vul) Pt'Jl’ttd \
A|>utiK/Ubul iibjun 2/0 P.-stuia !

r /} ht./SlMMli „
272 Aflilk r—1111

Jumlah

Klaim wbysar Rp 

diselujui*

TO*........................
Dokabu/Dokodya

Amu

Tgl................................
Yomj muncj.ijuk.in kldim

PerujajUdii Kldim dan Pununtviaan Cheque atau uang dikuasakan kupaJa :
i.iudara : ....................................................  * * }  Tanda bukti diri : ..........................

Yang diberi kuasa : Yang member i kuasa :

K
* * l  Oupdt digunakan : Kar tu  pengenal, Sur.it l?in Mcngemudi dan Tanda Peogenul lamnya yan dibrr* iui

Le/sangkut m ,4-
! H A f l M N  : sebeluni mungisi lo inuilit it,', ; iap riibaca tcrleUm dahulu Cara puujisian to<mUir ini dt hciiK i 

pertama.

tefiina dari : 0;nJ.\n P o y  len^.ji a Dana Pymelihataan Kt^uhatan Kabupaten/Kotamudya

B i

Unt
i uang s:

uyafan Klaim no.-. , ......................... beserta buku UuMmya.
• tgl..............

Yang mtnenma.

. )

V
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'BEBERAPA PETUNJUK DAN PENJELASAN MENGENAI
PEN G ISIA N  FPK.

1. dibgai r.inykiip 4 (cmpac) dengan huruf balok atau ditik.

2. yang dibeii yuris icbal diisi oleh petggas Asuransi Kesehatan di Daerah.

- yang dibcri tanda (M harap dicoret yang tidak scbenarnya.

- gaji kotor adalah gnji pokok ditatnbah tunjangan peralihan dan 
lunjangan kcluarqa.

- uniuk moneiapkan hari kelahiran anak yang ke 18 cukup mcnanv 
bahkan angka 18 pada tahun kelahiran andk itu ;
langgal dan buJannya tidak berobah.

- F P K  in* adalah tanda bukti pembayaran.

3. A[Sabila pengajuan klaim dan penerirnaan cek atau unng dikuasakan 
pada orang lain hcndaknya dicantunikan selain nama d-in tanda tangan 
yang dibcri dan yany memberi kuaij, juga d/serlakan nomor Kartu 
Tanda Pengenal yung dipergunakan.

4. Apabila poseita lidak mcndapatkan pcrnbayaran pada hari Klairn 
diajukan, peserta harus meminta kembali lumbar ku4 (keempai) (yang 
berwarnn kuning) setelah diisi seperlunya bagian tcrbawah dari FPK 
ini {Tanda Terima Formulir-Forniulir Pengajuan Klaim ini beserta 
kwitansi-kwitansinya).

5. Bagi para pelaksana pelayanan mcdis yang mengajukan kJaimnya 
dengan mempergunakan FPK ini diharusi.an indampirkan daltar 
riama, nomor K T P dan laivla tangan peserla yang telah diberi pela- 
V.man 5 cura gratis atau harus membayar subdjjion, Nomor 5, 0 dan / 
pada bdijian atas lofmUlir F P K tidak Utah diisi olfh para pelaksana 
pulayunan inwJis yang mtmcjajukan klaim.

MVVJ!VIS..Juaj
a n  i w

4t,
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U N T U K  f V 'l 3 AJ A H A N  C L A P  i
b n ............................. 10

TJ AT Vr AN KAS Halaman <V- 431607
i t f i iu m  J", :if. D w fc  . v . f  .;liu  .V.C v ^ K it  .<1

■ f.l. ' ■ \ 51,-nii-iit.i.] :u .*» '' X t" !'■'* ': •'*l; ,, J t r,( in i n -ra • i"n.s'il t;,",.f
■ 1 I ' ■ i c
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UNTUK PEMBA]ARAN CLAIM
b.n .............. . . .  .19 .

4
m

'Ui'' ‘I 
LjM. J 
V/ , i

TJATATAN KAS H \ I t H N  
d&lam pjuĵlenygaraan Daxui * ur:.i.: t XeK:chaUin 

(ftcp. P its . No i W&u)
Kabapiten 

Kotemrdŷ

Halaman <Y° 431607
. ___ —  »■ > • >,

Code Ducrah f

■UN\a kLsr nviAN ovnui
Code Pcopinsd

BULAN : 1 H V  IV

H i ,
iii^i
BS

No L hctju^ 
>o. BPL4./N 0. 
B*D/ffo. B3

1 Uraian tenianj 
! Peneriniaan/Penfie^.uuraD

Djerus pe- 
laj&nani 

Co Djumlah
D e b e 1 K  r e d l !

' V> i PC de Qs/1-K
2 s 1 4 5 6 7 8

Hml&h"u) dari him.

fi'ALDO TFKACHIR Tgl.

i
i 
t
i

+
4 ♦

4- + i r

i i
i

1" T

? r 
n r

-4- *

I

It T

' I'4 r + 
+-t

. . .  * - 1— i— f  - j .

J. +.+ Li j. .j

. «. 4. 4- 
t

, . u

»<« >ii  ifc «• -  4--

■j )—hH—r— *t

r

f-M-

. . r  -  -  r

.  .  . f . -

■r-i

.   ̂ +
i
4 -M 

- + +
I

t ►
|

: I-

M

r r

1 : I i
r

i
■i.-i

* +

S^O1' p td; n iti 1)H, l,y'. 
L'|u.::»T!itT p;.:da b.ifiiman iru nr 'V\*i

'■ ' i !j!!' ir'iVi
t n,. ;"i i.3in- ftntjuri I “ jc il,

f r- -.1̂ 1] r •« lv i!'-

pd. t^i. _ t j
Taiuh tnu^in )ung membu*i :*ja
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UNTUK PEMBAJARAN CLAIM 
bln ...................  . .,.19....

TJATATAN KAS I1AUIAN 
daism paijdengga/aan Dana A straa-i l ic  ctiatan

i <*. di
:i ,h .'  n  i - j .

•ti i , v  - t t

j \ jikrnliv ■ p <lft 'iiiiiiii.at n mi 

tfiharfc. ■ > .. - *MCJr i • \X \*r
» v

f-d ii U _~ 19
I i's t'.uv mi membuat

U
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UNTUK PEMBAJARAN CLAIM
bln .................................. 19.....

H. TJA TA TA N  KAS MARIAN 
dalam penjelenggaraan Dana Asuransi Kesehatan

Halaman iNs 431608

1. Badan l en je len ^arA ^  p eraeliharuan K^sehstan Puaat, per 
touidatanj*an dan tjap v 
Kepala Dimis K c ^ h a ta i  ^

t>d tg l....... .........................19-------
Tanda tang&n jang membuat tjatataa
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