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Kerja sama BPJS Kesehatan dengan jaringan retail sembako di bawah bendera Sahabat Usaha Rakyat
(Sahara). [Istimewa]
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Bayar Premi BPJS Kesehatan Bisa Di Minimarket

[JAKARTA] BPJS Kesehatan bersama jaringan retail sembako di bawah bendera
Sahabat Usaha Rakyat (Sahara) mempermudah pembayaran peserta Jaminan
Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Dengan kerja sama ini maka peserta JKN-KIS kelas 1 atau kategori bukan penerima upah
(PBPU), seperti pengusaha UMKM atau ibu rumah tangga dapat membayar iuran di
lingkungan rumahnya.
"Selain itu ada program promo serta edukasi kepada masyarakat peserta JKN-KIS yang
juga sebagai peserta UKM dan koperasi," kata Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta
BPJS kesehatan, Andayani Budi Lestari di Jakarta, Rabu (18/4).
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Sementara itu, CEO Sahara, Sharmila menyebutkan, kerja sama ini akan menguntungkan
kedua belah pihak. Karena pihaknya juga akan bisa lebih berekspansi dengan
memanfaatkan kepesertaan BPJS Kesehatan.
"Di pihak BPJS Kesehatan akan mendapatkan keuntungan, yaitu semakin banyak channel
untuk memperluas kepesertaan dan semakin mudah pula cara pembayarannya," jelasnya.
Kemudian bagi Sahara sendiri, kata Karmila, para anggotanya akan mendapatkan jaringan
pemasaran yang luas. Sebagaimana anggota Sahara adalah warung sembako dan semakin
luas jaringan pemasaran untuk menarik konsumen warung-warung binaannya.
Sampai saat ini BPJS Kesehatan juga melakukan berbagai upaya untuk terus
memudahkan pembayaran iuran kepada peserta, diantaranya implementasi kader JKN,
perluasan kerjasama dengan bank swasta dan pemerintah, perluasan channel PPOB, dll.
Pengusaha yang juga Ketua Umum Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia (Inkowapi)
ini menambahkan, dengan adanya dukungan dari bank-bank pemerintah terhadap kerja
sama tersebut maka akan semakin memperluas peluang untuk meraup sebanyak mungkin
peserta baru bagi JKN-KIS.
"Warga yang selama ini tidak tersentuh pelayanan akan mendapat akses yang lebih
mudah. Pendek kata, kerja sama ini sifatnya win-win solution,” ungkap Sharmila.
Ia mengaku merasa lega karena di samping dapat memberdayakan warung-warung kecil
binaannya, kerja sama ini juga dapat membantu program jaminan sosial pemerintah,
khususnya Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang jadi program unggulan Presiden Jokowi.
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