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ABSTRAK 

BPJS adalah badan hukum yang dibentuk oleh Undang-Undang untuk 

menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS berfungsi untuk menyelenggaran 

program jaminan kesehatan. Melalui program jaminan kesehatan ini pemerintah 

berupaya agar masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan yang baik. Namun 

pada penerapannya masih menimbulkan sentimen positif dan negatif masyarakat 

tentang pemanfaatan layanan BPJS Kesehatan terhadap masyarakat. Penelitian ini 

bertujuan untuk menerapkan dan menguji akurasi dari metode K-Nearest 

Neighbor(KNN) dalam mengklasifikasikan sentimen masyarakat terhadap layanan 

BPJS Kesehatan di Twitter. Penelitian ini memiliki tahapan preprocessing yang 

terdiri dari cleaning, case folding, tokenizing, normalisasi, negation handling 

,filtering, dan stemming serta pembobotan kata yang digunakan adalah term 

frequency – invers document frequency(TF-IDF) dan perhitungan similaritasnya 

menggunakan Euclidean Distance kemudian menggunakan K-Nearest Neighbor 

(K-NN) sebagai metode klasifikasinya. Hasil pengujian menunjukan pengujian 

dengan menggunakan pembagian dataset 90:10 dan data uji 90 dengan threshold 

18 memiliki akurasi tertinggi dengan K bernilai 9 dengan akurasi sebesar 87,33%. 

 

Kata Kunci: BPJS, KNN, preprocessing, sentimen, TF-IDF, Twitter  
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ABSTRACT 

BPJS is a legal entity established by law to conduct social security programs. BPJS 

functions to implement health insurance programs. Through this health insurance 

program, the government strives to enable the public to get good health services. 

However, in its implementation, it still raises positive and negative sentiments from 

the community about the use of BPJS Kesehatan services to the community. This 

study aims to apply and test the accuracy of the K-Nearest Neighbor (KNN) method 

in classifying public sentiment towards BPJS Kesehatan services on Twitter. This 

study has preprocessing stages consisting of cleaning, case folding, tokenizing, 

normalization, negation handling, filtering, and stemming as well as word 

weighting used is the term frequency-inverse document frequency (TF-IDF) and 

similarity calculation using Euclidean Distance then using K -Nearest Neighbor 

(K-NN) as the classification method. The test results show that the test using the 

division of dataset 90:10 and test data 90 with threshold 18 has the highest 

accuracy with K value 9 with an accuracy of 87.33%. 
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Proses       : Simbol yang digunakan untuk melakukan pemrosesan 

data baik oleh user maupun computer. 

 

Verifikasi     :  Simbol  yang  digunakan  untuk  memutuskan apakah   

valid   atau   tidak   validnya   suatu kejadian. 

 

Data Store : Simbol yang digunakan untuk mewakili suatu 

penyimpanan data (database). 

 

Data           : Simbol yang digunakan untuk mendeskripsikan data 

yang digunakan 
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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kesehatan merupakan hal yang penting bagi manusia agar setiap individu 

dapat  melakukan aktivitas sehari-hari dengan produktif dengan keadaan yang 

sehat. Namun disaat sakit tentu diperlukan biaya untuk berobat ke dokter atau 

membeli obat. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab dalam memberikan 

jaminan perlindungan kesehatan dan fasilitas bagi masyarakat Indonesia. Salah 

satunya dalam bentuk perlindungan kesehatan dan fasilitas yang diberikan 

pemerintah yaitu dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

(B. S. Putri & Kartika, 2017). 

BPJS adalah badan hukum yang dibentuk oleh Undang-Undang untuk 

menyelenggarakan program jaminan social yang berfungsi untuk 

menyelenggarakan kepentingan umum, yaitu Sistem Jaminan Sosial Nasional 

(SJSN) yang berdasarkan asas kemanusian, manfaat dan keadian sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia (A. E. Putri, 2014). Maka dari itu, BPJS kesehatan sebagai 

lembaga penyelenggara jaminan sosial harus dapat memenuhi kebutuhan pasien 

agar lembaga penyelenggara ini dapat berjalan dengan efektif (B. S. Putri & 

Kartika, 2017). 

Dikutip dari (news.detik.com, 2017) disebutkan bahwa dari hasil survei 

BPJS Watch Jatim menemukan 7 permasalahan yang dialami oleh para peserta 

BPJS yakni: Pertama, lambatnya waktu tunggu yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan. Kedua, sistem rujukan yang masih buruk dan 

belum terstruktur dengan baik. Ketiga, tingkat pelayanan terhadap peserta BPJS 

dirasakan kurang baik. Keempat, pemeriksaan kesehatan bersifat parsial terhadap 

pasien yang menderita lebih dari 1 penyakit dan diminta untuk memilih salah satu 

penanganan. Kelima, prosedur administrasi yang masih rumit dalam mendapatkan 

pelayanan yang dimana seharusnya cukup hanya dengan menggunakan kartu BPJS 

saja, tetapi harus dilengkapi dengan surat lainnya. Keenam, masih terdapat biaya 

tambahan, seperti obat, biaya kamar dan pembelian alat. Ketujuh, pemberian obat 
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masih dicicil terhadap pasien kronis, sehingga pasien diharuskan bolak balik dan 

terkadang obat yang diberikan dirasa kurang tepat dikarenakan setelah konsumsi 

dalam jangka waktu yang lama tetapi pasien tidak kunjung sembuh. Dari temuan-

temuan tersebut diperlukannya perbaikan kinerja serta fasilitas kesehatan di rumah 

sakit dan puskesmas agar kualitas pelayanan kesehatan peserta BPJS diharapkan 

dapat meningkat. 

Seiring dengan perkembangan teknologi, sentimen masyarakat terhadap 

program pemerintah Indonesia dapat dilihat melalui media social yang banyak 

digunakan oleh masyarakat, salah satunya yaitu media social Twitter (Nurulbaiti & 

Subekti, 2018). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (wearesocial.com, 

2019) mengungkapkan bahwa Salah satu platform yang digunakan dalam persentasi 

pengguna internet aktif media sosial per Januari 2019 yaitu Twitter dengan 52% 

pengguna internet aktif pada media sosial di Indonesia dan menduduki peringkat 6 

media sosial paling aktif di Indonesia. Media sosial memfasilitasi penggunanya 

dalam memberikan hak berpendapat ataupun penilaian terhadap program kerja 

pemerintah, produk, ataupun isu-isu yang beredar disekitar kita untuk mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Informasi yang 

diberikan dapat bersifat positif dan negatif. Proses untuk meninjau pendapat 

masyarakat ini sering disebut analisis sentimen (Nurulbaiti, Fahmi and Subekti, 

2018).  

Pengaruh dan manfaat dari analisis sentimen yang dilakukan menyebabkan 

penelitian maupun pengembangan aplikasi yang berhubungan dengan analisis 

sentimen ini dapat berkembang dengan pesat. Hal ini disebabkan karena hasil dari 

penelitian tersebut didapat langsung dari pendapat masyarakat atas apa yang yang 

mereka alami. Peneliti dapat menggunakan hasil analisis sentimen tersebut untuk 

mengoptimasi terhadap produk, program kerja, ataupun isu-isu yang beredar agar 

dapat meningkatkan kualitas dalam pelayanan perusahaan atau instansi itu sendiri 

(Sumartini, 2011). 

Dikutip dari (Twitter.com,2018) akun twitter @KompasTV: “Permasalahan 

BPJS Kesehatan tidak hanya seputar defisitnya, namun juga pelayanan yang 

bertabur keluhan. @AimanWitjaksono menemui pasien BPJS yang terdampak 
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karenanya, bahkan kisah hidupnya sangat tragis.” Dan juga ada beberapa reply dari 

beberapa akun yang mengatakan kalau pelayanan BPJS kesehatan pelayanannya 

cukup baik seperti dikutip dari tweet @dyah.aryani: Alhamdulillah kemaren sodara 

saya abis operasi pke bpjs juga pelayanannya cepat n baik n tdk ada masalah.” Dari 

permasalahan diatas bisa disimpulkan di media sosial twitter beberapa membuat 

tweet ataupun melakukan reply untuk menanggapi pelayanan dari BPJS kesehatan 

tersebut. Ada yang mendapatkan pelayanan yang baik dan ada juga yang 

mendapatkan pelayanan kurang baik. 

Proses pengklasifikasian sentiment masyarakat ini dilakukan melalui 

pendekatan text mining sehingga diperlukan metode yang dapat mengklasifikasikan 

sentiment ini secara akurat dan efektif jika digunakan pada data latih (training) yang 

berjumlah besar dan mengandung informasi yang kurang atau tidak berarti (noisy), 

maka dalam pengklasifikasian ini digunakanlah metode K-Nearest Neighbor 

(KNN) (Riany et al., 2016). Metode ini pun mendapatkan hasil akurasi yang baik 

dan sesuai dengan perhitungan yang terlah diterapkan ke dalam sistem (Ernawati 

and Wati, 2018). Berikut beberapa penelitian yang membandingkan metode K-

Nearest Neighbor dengan metode lainnya dalam melakukan analisis sentiment. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aulianita (2016), didapatkan 

bahwa tingkat klasifikasi teks menggunakan K-Nearest Neighbor lebih akurat 

dibandingkan dengan metode Support Vector Machine. Hal ini dibuktikan dengan 

nilai akurasi yang didapat untuk metode K-Nearest Neighbor sebesar 79% 

sedangkan nilai akurasi metode Support Vector Machine hanya 72%. Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Utami, Rachmi and Nurlaela (2018) yang 

menggunakan 3 metode yaitu Naive Bayes, Support Vector Machine, dan K-Nearest 

Neighbor didapatkan bahwa metode K-Nearest Neighbor lebih akurat. Hal ini 

dibuktikan  dengan nilai akurasi yang didapat K-Nearest Neighbor sebesar 75% 

sedangkan akurasi yang didapat dari Support Vector Machine sebesar hanya 72,5% 

dan akurasi yang didapat dari Naive Bayes hanya 71,5%.  

Beberapa penelitian yang menerapkan metode K-Nearest Neighbor ini pada 

penelitiannya diantaranya, pada penelitian yang dilakukan oleh Prakasa and 

Lhaksamana (2018) berdasarkan hasil penelitian klasifikasi teks menggunakan K-
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Nearest Neighbor mendapat akurasi sebesar 90,50%. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Zuhdiyyah, Riki and Rakhmat (2019) mengenai klasifikasi 

sentiment analysis diklat menggunakan metode K-Nearest Neighbor didapatkan 

nilai akurasi sebesar 94,23%. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah, 

Perdana and Fauzi (2017) mengenai analisis sentimen pada Twitter  menggunakan 

K-Nearest Neighbor didapatkan nilai akurasi sebesar 80,83%. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Nugroho and Santoso (2016) mengenai klasifikasi dokumen 

komentar menggunakan K-Nearest Neighbor didapatkan akurasi sebesar 80,6%. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Eliyen, Tolle and Muslim (2017) mengenai 

klasifikasi penilaian menggunakan K-Nearest Neighbor didapatkan akurasi sebesar 

89,8%. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ernawati and Wati (2018) mengenail 

analisi sentimen review agen travel menggunakan K-Nearest Neighbor didapatkan 

nilai akurasi sebesar 87%. Pada penelitian yang dilakukan oleh Suprapto (2017) 

mengenai klasifikasi opini pada Twitter menggunakan metode K-Nearest Neighbor 

didapatkan nilai akurasi sebesar 86,674% pada opini positif dan 93,345% pada 

opini negatif. Pada penelitian yang dilakukan oleh Harsemadi, Sudarma and 

Pramaita (2017) mengenai implementasi algoritma K-Nearest Neighbor pada 

perangkat lunak pengelompokan musik didapatkan nilai akurasi sebesar 86,55%. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Hutagalung (2018) mengenai klasifikasi tipe 

kepribadian pada Twitter menggunakan metode K-Nearest Neighbor didapatkan 

akurasi sebesar 90%. 

Langkah penelitian akan dimulai dari pengambilan data tweet yang akan 

dilakukan dengan cara menginputkan username ataupun keyword yang terkait 

dengan BPJS Kesehatan dengan menggunakan Twitter Application Programming 

Intergration (API). Hasil dari ektraksi yang didapat dari pengambilan data tersebut 

yaitu username dan tweet. Setelah didapatkan data tersebut kemudian dilakukan 

pre-processing, kemudian dilakukan pembobotan menggunakan TF(Term 

Frequency)-IDF(Inverse Document Frequency), lalu dihitung pencarian jarak 

terdekat menggunakan pendeketan Euclidean Distance, setelah didapatkan nilai 

Euclidean tersebut. Kemudian dicari nilai terkecil berdasarkan dari nilai k yang 
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telah ditentukan, maka hasil dari nilai yang memiliki kelas terbanyak yang muncul-

lah akan menjadi hasil dari analisis sentimen tersebut. 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka penulis melakukan 

penelitian tugas akhir, klasifikasi sentimen masyarakat terhadap layanan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Twitter menggunakan K-

Nearest Neighbor. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar Belakang di atas, maka didapatkan rumusan 

masalah yaitu “Bagaimana menerapkan dan menguji akurasi dari metode 

klasifikasi K-Nearest Neighbor dalam mengklasifikasikan tweet di Twitter 

terhadap layanan BPJS Kesehatan?”. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah digunakan untuk membatasi pembahasan yang akan 

disampaikan pada laporan penelitian, antara lain: 

1. Sumber data yang digunakan dari Twitter 

2. Data tweet yang akan digunakan adalah sebanyak 3000 tweet dan berbahasa 

Indonesia. 

3. Klasifikasi tweet dari sentimen masyarakat terhadap BPJS Kesehatan akan 

menggunakan 2 kelas yaitu positif dan negatif. 

4. Data tweet yang akan diambil dimulai dari tahun Januari 2017 hingga 

Januari 2021. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian Tugas Akhir ini yaitu: 

1. Menerapkan metode K-Nearest Neighbor dalam mengklasifikasikan 

sentimen masyarakat terhadap layanan BPJS Kesehatan di Twitter. 

2. Menguji akurasi dari metode K-Nearest Neighbor dalam 

mengklasifikasikan sentimen masyarakat terhadap layanan BPJS Kesehatan 

di Twitter. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Berikut merupakan rencana susunan sistematika penulisan laporan tugas 

akhir yang akan dibuat: 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan dasar-dasar dari penulisan tugas akhir yang terdiri dari 

latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, serta 

sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan spesifikasi 

pembahasan penelitian yang akan diangkat baik dari buku, jurnal, dan 

penelitian terkait yang terdiri dari Twitter, BJPS, Text Mining, K-Nearest 

Neighbor, Black Box, Confusion Matrix, dan Penelitian Terkait. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini membahas langkah-langkah yang dilaksanakan dalam proses 

penelitian, yaitu identifikasi masalah, studi literatur, analisa dan 

perancangan, implementasi dan pengujian, serta kesimpulan dan saran. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN  

Bab ini membahas tentang analisa data dan metode yang akan digunakan 

dalam mengklasifikasikan tweet tentang sentimen masyarakat. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Bab ini berisi tentang penerapan metode K-Nearest Neighbor dalam 

klasifikasi sentimen masyarakat di Twitter beserta kesimpulan yang diambil 

dari pengujian dengan menggunakan pengujian Confusion Matrix. 

BAB VI PENUTUP  

Bab ini berisikan kesimpulan yang dihasilkan dari pembahasan tentang 

penerapan K-Nearest Neighbor dalam mengklasifikasikan sentimen 

masyarakat di Twitter. Serta saran agar penelitian yang telah dilakukan 

dapat dikembangkan menjadi lebih baik. 



 

 

  

LANDASAN TEORI 

2.1 Twitter 

Menurut (Studio, 2010), Twitter merupakan sebuah layanan mikroblog yang 

bisa digunakan untuk melakukan pembaharuan (update) berupa sebuah teks dengan 

panjang maksimum sebanyak 140 karakter, pembaruan di twitter juga dikenal 

sebagai tweets. Pembaruan (update) yang kita buat bisa juga dilihat oleh orang lain 

yang menjadi follower (pengikut) kita dan tentunya kita juga bisa melihat 

pembaharuan orang yang kita follow (yang kita ikuti). Kita bisa memberikan 

komentar terhadap pembaharuan (update) orang lain. Pengguna dapat mengirim 

dan menerima pembaharuan (update) twitter melalui website, Short Message 

Service (SMS), atau melalui aplikasi seperti Tweetie, Twitterrific, Twhirl, 

Twitterfon, Twitterdeck, Feedalizr, dengan add-ons, dan masih banyak lagi. 

Menurut (Setiawan, 2009) Twitter adalah layanan microblogging yang 

ditujukan untuk semua orang. Orang yang bisa mengirim SMS dan senang chatting 

di SMS tersebut dapat menggunakan Twitter dan juga dapat mudah bergabung 

dengan Twitter. Twitter dapat digunakan dalam banyak hal seperti tempat untuk 

melakukan curhat pribadi, ada yang murni untuk promosi, ada juga yang hanya 

menggunakannya hanya untuk basa-basi. Dilihat dari sisi kecepatan dan 

kepraktisan, limitasi utama yang dimiliki oleh Twitter adalah keunggulannya. 

Dengan pembatasan karakter, siapapun dapat melakukannya tanpa pikir panjang. 

Informasi dapat disampaikan dengan komprehensif, dan diteruskan dengan  cepat 

kepada ratusan, ribuan bahkan jutaan pengguna Twitter. 

Pada Twitter ada beberapa elemen yang terdapat pada antarmuka website 

Twitter diantaranya (Setiawan, 2009): 

1. Elemen utama dari Twitter adalah “timeline”. Pada halaman utama Twitter 

(http:/twitter.com – setelah login), terlihat tweet yang dikirimkan oleh 

teman-teman yang telah di follow dalam urutan kronologi di bawah judul 

Home. Namun, ketika membuka halaman Twitter orang lain, maka yang 
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ditampilkan di kolom “timeline” adalah daftar  tweet yang dikirimkan 

olehnya. 

2. Elemen kedua ada di halaman utama Twitter yaitu kolom untuk nge-tweet. 

Kolom ini digunakan untuk membuat status. 

3. Elemen ketiga yaitu “sidebar”. Di Sidebar ini dapat melihat foto profil dan 

username Twitter, statistik aktivitas di Twitter (jumlah following, followers, 

dan tweets), kolom navigasi home/@username/Direct Message/Favourites, 

serta kolom pencarian (Twitter Search), dan Trending Topics. 

2.2 BPJS Kesehatan 

Menurut (A. E. Putri, 2014), BPJS adalah badan hukum yang dibentuk oleh 

Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS dibentuk 

dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial. BPJS berfungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum, yaitu Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. BPJS bertugas mengelola dana 

publik, yaitu dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta. Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) bertanggung jawab kepada Presiden 

dan berfungsi menyelenggaran program jaminan kesehatan. Pada 1 Januari 2014 

Pemerintah mengoperasikan BPJS Kesehatan atas perintah UU BPJS. Sejak BPJS 

Kesehatan beroperasi penyelenggaraan program jaminan kesehatan sosial terhadap 

program-program kesehatan perorangan dialihkan kepada BPJS Kesehatan. 

Beberapa pengalihan program yang terjadi mulai 1 Januari 2014 sebagai berikut: 

1. Kementrian Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan program Jaminan 

Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). 

2. Kementrian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian 

Republik Indonesia tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan 

kesehatan bagi pesertanya, kecuai untuk pelayanan kesehatan tertentu 

berkaitan dengan kegiatan operasionalnya, yang ditetapkan dengan 

Peraturan Presiden. 
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3. PT Jamsostek (Persero) tidak lagi menyelenggarakan program jaminan 

pemeliharaan kesehatan. 

2.3 Text Mining 

Menurut (Abdan, 2017) Text Mining adalah proses menambang data yang 

berupa teks dimana sumber data biasanya didapatkan dari dokumen dan tujuannya 

adalah mencari kata-kata yang dapat mewakili isi dokumen sehingga dapat 

dilakukan analisis keterhubungan antar dokumen tersebut. Sesuai dengan buku The 

Text Mining Handbook, text mining dapat definisikan sebagai suatu proses 

menggali informasi dimana seorang user berinteraksi dengan sekumpulan dokumen 

menggunakan tools analisis yang merupakan komponen-komponen dalam data 

mining. Tujuan dari text mining adalah untuk mendapatkan informasi yang berguna 

dari sekumpulan dokumen. Jadi, sumber data yang digunakan dalam text mining 

adalah sekumpulan teks yang memiliki format yang tidak terstruktur atau minimal 

semi terstruktur adapun tugas khusus dari text mining antara lain yaitu 

pengkategorisasian teks dan pengelompokan teks. 

2.4 Preprocessing 

Tahapan awal dari text mining adalah text preprocessing yang bertujuan 

untuk mempersiapkan teks menjadi data yang akan mengalami pengolahan pada 

tahapan berikutnya. Pada tahap ini dilakukan proses tokenizing yaitu tapahan 

pemotongan string input berdasarkan tiap kata yang menyusunnya. Suatu dokumen 

dapat dipecah menjadi bab, sub-bab, paragraf, kalimat dan pada akhirnya menjadi 

potongan kata/token. Selain itu pada tahapan ini keberadaan digit angka, huruf 

kapital, atau karakter-karakter yang lainnya dihilangkan dan dirubah (Andini, 

2013). 

Berikut ini proses penjelesan tahapan preprocessing: 

1. Cleaning adalah proses menghilangkan karakter khusus seperti URL, email, 

emoticon,  tanda baca, hashtag, simbol dan mention (Larasati, 2015).  

2. Case folding yaitu mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf 

kecil (Zuhdiyyah, Riki and Rakhmat, 2019).  



 

II-4 

 

3. Tokenizing merupakan proses yang digunakan memisahkan data teks 

menjadi beberapa token (Zuhdiyyah, Riki and Rakhmat, 2019).   

4. Normalization adalah proses yang bertujuan untuk mengkonversi kata yang 

tidak sesuai ejaan (Larasati, 2015).  

5. Negation Handling yaitu proses yang dimana  apabila  terdapat  kata bersifat 

negasi seperti tidak, bukan, nggak dan lainnya, hal ini akan membuat makna 

kata berikutnya menjadi berlawanan dengan makna sesungguhnya (Narayan 

et al., 2013).  

6. Filtering yaitu tahap mengambil kata-kata penting dari hasil token. Bisa 

menggunakan algoritma stoplist (membuang kata yang kurang penting) atau 

wordlist (menyimpan kata penting) (Zuhdiyyah, Riki and Rakhmat, 2019). 

7. Stemming yaitu proses yang dilakukan untuk menemukan bentuk kata dasar 

dari sebuah kata dengan menghilangkan semua imbuhan. Pada tahap ini tiap 

kata hasil dari filtering akan diubah katanya kembali menjadi bentuk kata 

dasar (Zuhdiyyah, Riki and Rakhmat, 2019). 

2.5 Pembobotan Kata 

Setiap term yang telah di-index diberikan bobot sesuai dengan struktur 

pembobotan yang dipilih, apakah pembobotan lokal, global atau kombinasi 

keduanya. Jika menggunakan pembobotan lokal maka, pembobotan term 

diekspresikan sebagai term frequency (tf). Namun, jika pembobotan global yang 

digunakan maka, pembobotan term didapatkan melalui nilai inverse document 

frequency (idf). Beberapa aplikasi juga ada yang menerapkan pembobotan 

kombinasi keduanya yaitu, dengan mengalikan bobot lokal dan global (tf . idf) 

(Bintana & Agustian, 2012). 

1. Term Frequency 

Empat cara yang dapat digunakan untuk memperoleh nilai term frequency 

(tf), yaitu: 

a. Raw term frequency. Nilai tf sebuah term diperoleh berdasarkan jumlah 

kemunculan term tersebut dalam dokumen. Contoh kasus dimana term 



 

II-5 

 

muncul sebanyak dua kali dalam suatu dokumen maka, nilai tf term 

tersebut adalah 2. 

b. Logarithm term frequency. Hal ini untuk menghindari dominasi 

dokumen yang mengandung sedikit term dalam query, namun 

mempunyai frekuensi yang tinggi. Cara ini menggunakan fungsi 

logaritmik matematika untuk memperoleh nilai tf. 

tf=1+ log(tf)     (2.1) 

c. Binary term frequency. Hanya memperhatikan apakah suatu term ada 

atau tidak dalam dokumen. Jika ada, maka tf diberi nilai 1, jika tidak ada 

diberi nilai 0. Pada cara ini jumlah kemunculan term dalam dokumen 

tidak berpengaruh. 

d. Augmented Term Frequency. Nilai tf adalah jumlah kemunculan suatu 

term pada sebuah dokumen, sedangkan nilai max(tf) adalah jumlah 

kemunculan terbanyak sebuah term pada dokumen yang sama. 

tf  =0.5+0.5× 
𝑡𝑓

max(𝑡𝑓)
                (2.2) 

Keterangan: 

𝑡𝑓 = jumlah kemunculan suatu term pada sebuah dokumen 

max(𝑡𝑓) = jumlah kemunculan terbanyak sebuah term pada dokumen 

yang sama. 

2. Inverse Document Frequency 

Inverse document frequency (idf) digunakan untuk memberikan tekanan 

terhadap dominasi term yang sering muncul di berbagai dokumen. Hal ini 

diperlukan karena term yang banyak muncul di berbagai dokumen, dapat 

dianggap sebagai term umum (common term) sehingga tidak penting 

nilainya. Pembobotan akan memperhitungkan faktor kebalikan frekuensi 

dokumen yang mengandung suatu term (inverse document frequency). 

idf(t) = log 
𝑁

𝑑𝑓(𝑡)
     (2.3) 

 

Keterangan: 

N = jumlah dokumen. 
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𝑑𝑓(𝑡) = document frequency atau jumlah dokumen yang mengandung term 

t. 

3. Term Frequency – Inverse Documentary Frequency ( TF-IDF) 

Term Frequency adalah jumlah kemunculan suatu kata dalam sebuah 

dokumen, sedangkan Inverse Document Frequency adalah inverse dari 

banyak dokumen dimana suatu term tersebut muncul. 

Rumus pembobotan nyaadalah sebagai berikut: 

W(t,d) = tft,d * idft = tf(t,d) * log(N/nt)   (2.4) 

Keterangan: 

W(t,d) = bobot dari term(kata) t dalam dokumen d. 

tf(t,d) = frekuensi kemunculan term(kata) t dalam dokumen d. 

idft = Inverst document frequency dari kata t. 

N = jumlah seluruh dokumen 

nt = jumlah dari dokumen yang di latih yang mengandung nilai t.  

Setiap term dihitung nilai Document Frequency-nya sebagai nilai ambang 

batas (threshold) dasar pemelihan fitur. Metode pemilihan fitur ini digunakan 

karena selain sederhana juga memiliki waktu komputasi yang rendah. 

2.6 K-Nearest Neighbor 

Algoritma K-Nearest Neighbor adalah salah satu metode untuk melakukan 

klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling 

dekat dengan objek tersebut. K-Nearest Neighbor termasuk algoritma supervised 

learning dimana hasil dari query instance yang baru diklasifikasikan berdasarkan 

mayoritas dari kategori pada K-Nearest Neighbor. Kelas yang paling banyak 

munculah yang akan menjadi hasil dari klasifikasi. Klasifikasi menggunakan voting 

terbanyak diantara klasifikasi dari k objek K-Nearest Neighbor menggunakan 

klasifikasi ketetanggaan sebagai nilai prediksi dari query instance yang baru 

(Nugroho & Santoso, 2016).  

Algoritma metode K-Nearest Neighbor cukup sederhana, bekerja 

berdasarkan jarak terpendek dari query instance ke training sample untuk 
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menentukan K-Nearest Neighbor nya. Training sampe diproyeksikan ke ruang 

berdimensi banyak, dimana masing-masing dimensi mempresentasikan fitur dari 

data. Sebuah titik pada ruang ini ditandai kelas tertentu, jika kelas tersebut 

merupakan klasifikasi yang paling banyak ditemui pada k buah tetangga terdekat 

dari titik tersebut. Dekat atau jauhnya tetangga biasanya dihitung berdasarkan 

Euclidean Distance (Riany et al., 2016). Ruang ini dibagi menjadi bagian-bagian 

berdasarkan klasifikasi training sample. Pada fase training, algoritma ini hanya 

melakukan penyimpanan vektor-vektor fitur dan klasifikasi data training sample. 

Pada fase klasifikasi, fitur-fitur yang sama dihitung untuk testing data (yang 

klasifikasinya tidak diketahui). Jarak dari vektor baru yang ini terhadap seluruh 

vektor training sample dihitung dan sejumlah k buah yang paling dekat diambil. 

Titik yang baru klasifikasinya diprediksikan termasuk pada klasifikasi terbanyak 

dari titik-titik tersebut. Training sample diproyeksikan ke ruang berdimensi banyak, 

dimana menjadi bagian-bagian berdasarkan klasifikasi training sample 

(Hutagalung, 2018).  

Untuk mendefinisikan jarak antara dua titik  yaitu titik pada data training 

(X) dan titik pada data testing (Y) maka dipakai rumus Euclidean.  

Persamaan Euclidean adalah: 

𝑑(𝑥,𝑦) =√∑ (𝑥𝑘 − 𝑦𝑘)2
𝑛
𝑘−1                                   (2.5) 

Keterangan: 

𝑥1 = data latih 

𝑥2 = data uji 

k = variabel data 

d = jarak 

n = dimensi data. 

Semakin besar nilai Euclidean distance-nya maka akan semakin jauh 

tingkat kemiripan antara data uji dan dokumen training-nya dan sebaliknya jika 

nilai Euclidean distance-nya semakin kecil maka akan semakin dekat tingkat 

kemiripannya antara data uji dan dokumen training-nya (Riany et al., 2016). 

Berikut langkah-langkah untuk menghitung metode algoritma K-Nearest 

Neighbor: 



 

II-8 

 

1. Menentukan parameter k (jumlah tetangga paling dekat). 

2. Menghitung kuadrat jarak eucliden (query instance) masing-masing objek 

terhadap data sampel yang diberikan. 

3. Kemudian mengurutkan objek-objek tersebut ke dalam kelompok yang 

mempunyai jarak eucliden terkecil. 

4. Mengumpulkan kategori Y (klasifikasi nearest neighbor). 

5. Dengan memakai kategori nearest neighbor yang paling mayoritas maka 

dapat diprediksi nilai query instance yang telah dihitung. 

Pada metode ini selain memiliki kelebihan seperti tangguh terhadap training 

data yang noisy dan efektif apabila training data berjumlah besar, juga mempunyai 

beberapa kekurangan diantaranya perlu ditentukan nilai K yang paling optimal yang 

menyatakan jumlah tetangga terdekat dan biaya komputasi yang cukup tinggi 

karena perhitungan jarak harus dilakukan pada setiap query instance secara 

bersama-sama dengan seluruh instan dari data latih (Riany et al., 2016). 

2.7 Black Box 

Black Box Testing adalah pengujian yang berfokus pada spesifikasi 

fungsional dari perangkat lunak, tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi 

input dan melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional program. 

(Mustaqbal dkk., 2015)Tujuan pengunaan Black Box Testing yaitu untuk 

menemukan hal-hal berikut: 

1. Fungsi yang tidak benar atau tidak ada. 

2. Kesalahan antarmuka (interface errors). 

3. Kesalahan pada struktur data dan akses basis data. 

4. Kesalahan performansi (performance errors). 

5. Kesalahan inisialisasi dan terminasi. 

2.8 Confusion Matrix 

Confusion Matrix adalah sebuah tabel yang menyatakan jumlah data uji 

yang benar diklasifikasikan dan jumlah data uji yang salah diklasifikasikan (Abdan, 

2017). Contoh Confusion Matrix untuk klasifikasi biner ditunjukkan pada Tabel 

2.1. 
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Tabel 2.1 Confusion Matrix 

 Kelas Prediksi 

True False 

Kelas Sebenarnya 
True TP FN 

False FP TN 

 Rumus untuk mencari nilai akurasi yaitu: 

𝑨𝒌𝒖𝒓𝒂𝒔𝒊 =
𝑻𝑷+𝑻𝑵

𝑻𝑷+𝑻𝑵+𝑭𝑷+𝑭𝑵
𝑿𝟏𝟎𝟎%   

 (2.6) 

Keterangan: 

1. True Positif (TP) 

True positif adalah merupakan jumlah dokumen dari kelas true yang benar 

diklasifikasikan sebagai kelas true. 

2. True Negatif (TN) 

True negatif adalah merupakan jumlah dokumen yang berasal dari kelas true 

salah yang diklasifikasikan sebagai kelas false. 

3. False Positif (FP) 

False positif adalah merupakan jumlah dokumen yang berasal dari kelas false 

yang salah yang diklasifikasikan sebagai kelas false. 

4. False Negatif (FN) 

False negatif adalah merupakan jumlah dokumen yang berasal dari kelas true 

yang salah yang diklasifikasikan sebagai kelas false. 

2.9 Penelitian Terkait 

Tabel 2.2 Penelitian Terkait 

No Author dan tahun Kasus Penelitian Metode Kesimpulan 

1. (Siregar et al., 

2019) 

Klasifikasi 

Sentiment Analysis 

Diklat 

Menggunakan 

Metode K-Nearest 

Neighbor 

K-Nearest 

Neighbor 

Berdasarkan hasil 

klasifikasi komentar 

peserta diklat dengan 

menguji 64 komentar 

menggunakan metode 

K-Nearest Neighbor 

didapatkan hasil dengan 

tingkat akurasi sebesar 

94,23 %. 

2. (Yanis & Iriani, 

2018) 

Analisis Sentimen 

terhadap Pelayanan 

Naïve Bayes 

Classifier 

Berdasarkan hasil 

analisis dengan jumlah 
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BPJS Kesehatan 

pada Guru – guru 

SMK Eklesia Dan 

Bina Insani Jailolo 

dokumen sebanyak 250 

dokumen yang didapat 

dari hasil wawancara 

yang telah dilakukan 

pada penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa 

analisis sentimen guru-

guru SMK Eklesia dan 

SMK Bina Insani Jailolo 

menggunakan metode 

Naïve Bayes Classifier, 

diperoleh akurasi 

mencapai 84,50% pada 

opini positif. 

3. (Prakasa & 

Lhaksamana, 

2018) 

Klasifikasi Teks 

dengan 

Menggunakan 

Algoritma K-

Nearest Neighbor 

pada Kasus Kinerja 

Pemerintah di 

Twitter 

K-Nearest 

Neighbor 

Berdasarkan hasil 

penelitian dengan 

jumlah tweet sebanyak 

1000 tweet, didapatkan 

akurasi yang tertinggi 

dari yaitu 90,50% pada 

skenario pengujian 

dengan perbandingan 

data training dan testing 

80%:20%. 

4. (Utami et al., 

2018) 

Komparasi 

Algoritma 

Klasifikasi pada 

Analisis Review 

Hotel 

Naive Bayes 

Classifier, 

Support 

Vector 

Machine, 

dan K-

Nearest 

Neighbor  

Berdasarkan hasil 

penelitian dari hasil 200 

data review hotel,  

didapatkan hasil akurasi 

Naive Bayes adalah 

71,50%. Support Vector 

Machine adalah 72,50%. 

Dan hasil akurasi jika 

menggunakan algoritma 

K-Nearest Neighbor 

adalah 75,00%. 

5. (Hutagalung, 

2018) 

Klasifikasi Tipe 

Kepribadian 

Pengguna Sosial 

Media Berdasarkan 

Teori Big Five 

Menggunakan K-

Nearest Neighbor 

K-Nearest 

Neighbor 

Berdasarkan hasil 

penelitian dari 100 akun 

Twitter, maka dapat 

diambil kesimpulan 

bahwa algoritma K-

Nearest Neighbor 

(KNN) dapat 

mengklasifikasikan 

kepribadian pengguna 

akun Twitter 

berdasarkan teori 

kepribadian Big 5. Hal 

tersebut didukung oleh 

tingkat akurasi yang 

mencapai 90%. 
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6. (Ernawati & 

Wati, 2018) 

Penerapan 

Algoritma K-

Nearest Neighbor 

pada Analisis 

Sentimen Review 

Agen Travel 

K-Nearest 

Neighbor 

Berdasarkan hasil 

penelitian dari 200 

review, titik akurasi 

peninjauan agen 

perjalanan 

menggunakan K-Nearest 

Neighbor (K-NN) 

algoritma telah 

mencapai 87,00% 

ehingga dinyatakan 

bahwa K-Nearest 

Neighbor (K -NN) 

memiliki hasil yang 

akurat dalam 

menganalisis sentimen 

ulasan agen perjalanan. 

7. (Nurjanah et al., 

2017) 

Analisis Sentimen 

Terhadap Tayangan 

Televisi 

Berdasarkan Opini 

Masyarakat pada 

Media Sosial 

Twitter 

menggunakan 

Metode K-Nearest 

Neighbor dan 

Pembobotan Jumlah 

Retweet 

K-Nearest 

Neighbor 

Berdasarkan hasil 

penelitian dari jumlah 

data latih dan data uji 

yang digunakan yaitu 

280 dan 120, maka 

didapatkan nilai k 

optimal untuk 

melakukan proses 

klasifikasi KNN adalah 

k=3, dengan tingkat 

akurasi mencapai 

80,83%, precision 

mencapai 72,28%, 

recall mencapai 100%, 

dan f-measure mencapai 

83,91%. 

8. (Harsemadi et 

al., 2017) 

Implementasi 

Algoritma K-

Nearest Neighbor 

pada Perangkat 

Lunak 

Pengelompoan 

Musik untuk 

Menentukan 

Suasana Hati 

K-Nearest 

Neighbor 

Berdasarkan hasil 

penelitian dari 400 file 

musik data latih dan 400 

file musik data uji, maka 

secara umum hasil 

sistem yang dibangun 

menggunakan algoritma 

K-NN telah mampu 

melakukan klasifikasi 

dengan persentase 

akurasi cukup baik yaitu 

86,55, serta hasil waktu 

pemrosesan rata-rata 

yaitu 0,01021 detik. 

9. (Eliyen et al., 

2017) 

K-Nearest Neighbor 

untuk Klasifikasi 

Penilaian pada 

K-Nearest 

Neighbor 

Percobaan pada KNN 

menunjukkan bahwa 

ketepatan menggunakan 

data pelatihan sebanyak 



 

II-12 

 

Virtual Patient 

Case 

135 dan nilai K = 3 

menghasilkan nilai 

accuracy 89,28%, 

sedangkan percobaan 

dengan data pelatihan 

sebanyak 135 dan K = 5 

menghasilkan accuracy 

88,09%. Nilai accuracy 

pada percobaan dengan 

nilai K = 3 lebih tinggi 

dibandingkan percobaan 

pada nilai K = 5. 

10. (Suprapto, 2017) Sistem Klasifikasi 

Opini Pengguna 

Maskapai 

Penerbangan di 

Indonesia pada 

Jejaring Sosial di 

Twitter 

Menggunakan 

Metode K-Nearest 

Neighbor 

K-Nearest 

Neighbor 

Berdasarkan hasil 

pengumpulan data dari 1 

September 2015 hingga 

31 Agustus 2016, maka 

didapatkan nilai akurasi 

untuk sentimen positif 

sebesar 86.674% dan 

sentimen negatif sebesar 

93.345%. 

11. (Aulianita, 2016) Komparasi Metode 

K-Nearest Neighbor 

dan Support Vector 

Machine pada 

Sentiment Analysis 

Review Kamera 

K-Nearest 

Neighbor 

dan Support 

Vector 

Machine 

Berdasarkan hasil 

penelitian dari dataset 

review kamera yang 

terdiri dari 100 review 

positif dan 100 review 

negatif, maka 

didapatkan bahwa 

tingkat klasifikasi teks 

menggunakan KNN 

lebih akurat 

dibandingkan dengan 

metode SVM yang 

dimana menggunakan 

KNN menghasilkan 

akurasi sebesar 79,00% 

sedangkan 

menggunakan SVM 

menghasilkan 72,00%. 

12. (Riany et al., 

2016) 

Penerapan Deep 

Sentiment Analysis 

pada Angket 

Penilaian Terbuka 

Menggunakan K-

Nearest Neighbor 

K-Nearest 

Neighbor 

Berdasarkan hasil 

penelitian dari 29 data 

uji, maka didapatkan 

hasil pengujian rata-

tingkat keberhasilan 

sistem menemukan 

informasi (recall) 

sebesar 95,6%, rata-rata 

tingkat ketepatan 

(precision) sebesar 
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59,4%, dan tingkat 

harmonisasi kedua 

parameter tersebut (rata-

rata f measure) 73,3% 

13.  Klasifikasi 

Dokumen 

Komentar pada 

Situs Youtube 

Menggunakan 

Algoritma K-

Nearest 

Neighbor(K-NN) 

K-Nearest 

Neighbor 

Berdasarkan hasil 

pengujian klasifikasi 

dokumen komentar pada 

situs youtube 

menggunakan metode 

K-NN ini memiliki nilai 

accuracy tertinggi yaitu 

dengan rata 80,6% 

dengan jumlah dokumen 

training 240 

menggunakan proses 

stemming. Untuk 

pengujian tanpa 

stemming memiliki rata-

rata accuracy hingga 

79,4%. 

 

 

 

 



 

 

 

  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian merupakan tahapan penelitian atau langkah-langkah 

penelitian yang akan dilakukan. Dimulai dari mengidentifikasi masalah, mencari 

studi literature, mengumpulkan data, melakukan analisa dan perancangan data, 

melakukan implementasi dan pengujian aplikasi dan terakhir memberikan 

kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang dilakukan. Berikut adalah flowchart 

dari tahapan penelitian. 

 

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 
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3.2 Identifikasi Masalah 

Tahap ini merupakan tahapan awal dari metodologi penelitian yang 

digunakan untuk menentukan sebuah permasalah apa yang akan diteliti. Tahap 

diperlukan untuk mentukan latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, 

serta batasan masalah dari penelitian tersebut. 

3.3 Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan seluruh informasi yang meliputi 

pencarian referensi berupa jurnal-jurnal, buku-buku baik yang berupa text book 

maupun e-book, media online dan referensi-referensi lainnya yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

3.4 Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dilakukan pengambilan data yang akan digunakan sebagai 

data latih dan data uji. Pengambilan data dilakukan dengan cara menginputkan 

username ataupun keyword yang terkait dengan BPJS Kesehatan dengan 

menggunakan Twitter API. Hasil dari ektraksi yang didapat dari pengambilan data 

tersebut yaitu username dan tweet. Setelah proses unduh data, kemudian diseleksi 

dan tweet dibagi menjadi 1500 tweet positif dan 1500 tweet negatif. 

3.5 Analisa 

Tahap ini merupakan sebuah tahapan yang didalamnya mempelajari serta 

mengevaluasi suatu permasalahan dan kasus yang terjadi yang bertujuan untuk 

mengetahui gambaran jelas mengenai penelitian yang dilakukan. Adapun rincian 

analisa adalah sebagai berikut: 

 Analisa Permasalahan 

Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana mengklasifikasikan 

tweet BPJS positif dan negatif pada setiap akun Twitter yang akan diambil dan 

dikategorikan ke dalam 2 kelas yaitu kelas positif dan negatif berdasarkan tweet-

nya dengan proses klasifikasi menggunakan metode K-Nearest Neighbor. 
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 Analisa Kebutuhan Data 

Tahapan ini digunakan untuk menganalisa data masukan yang dikumpulkan 

dan kemudian akan digunakan pada penelitian ini. Analisa kebutuhan data akan 

membahas mengenai pelabelan dan teknik sampling, dengan rincian sebagai 

berikut: 

1. Pelabelan 

Pada tahap ini merupakan tahapan untuk memberikan label atau kelas pada 

dataset tweet. Pelabelan tweet dibuat berdasarkan 2 rules, apabila tweet 

berisi kalimat kepuasan maka digunakan pelabelan positif, apabila tweet 

berisi kalimat ketidakpuasan maka digunakan pelabelan negatif. Pada 

proses pelabelan akan dilakukan oleh seorang Guru Bahasa Indonesia  di 

MTs Sabilal  Muhtadin yaitu Yuni Audina, S.Pd. 

2. Teknik Sampling 

Teknik sampling pada penelitian ini yaitu purposive sampling, yang artinya 

pengambilan sampel nya dilakukan secara sengaja sesuai dengan kriteria 

data sampel yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, data dibagi menjadi 2 

bagian yaitu data training dan data testing. Data training  adalah data yang 

berisi kumpulan tweet yang akan dijadikan sebagai data latih untuk aplikasi. 

Disini data yang terkumpul sudah memiliki label positif dan negatif. 

Sedangkan testing  adalah data yang berisi kumpulan tweet yang akan 

dianalisa dan diuji oleh aplikasi berdasarkan data training yang ada.  

 Analisa Metode 

Tahapan ini digunakan untuk menganalisa data dari proses awal terhadap 

teks untuk dipersiapkan menjadi data yang akan diolah lebih lanjut. Analisa metode 

akan membahas mengenai pre-processing, pembobotan dan implementasi K-

Nearest Neighbor, dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pre-processing 

Pada tahapan ini pre-processing yang dilakukan terhadap dokumen berupa 

teks yang digunakan untuk mendapatkan data dalam bentuk yang terstruktur 

sehingga mempermudah dalam proses perhitungan yang akan dilakukan 



 

III-4 

 

selanjutnya.  Pada tahap pre-processing memiliki beberapa tahapan yaitu 

terdiri dari cleaning, case folding, tokenizing, normalisasi, negation 

handling, filtering, dan stemming. 

a. Cleaning adalah proses menghilangkan karakter khusus seperti URL, 

email, emoticon,  tanda baca, hashtag, simbol dan mention. Berikut ini 

adalah contoh proses Cleaning pada Gambar 3.2: 

 

Gambar 3.2 Proses Cleaning 

b. Case folding yaitu mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi 

huruf kecil. Berikut ini adalah contoh proses Case folding pada gambar 

3.3: 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Proses Case Folding 

c. Tokenizing merupakan proses yang digunakan memisahkan data teks 

menjadi beberapa token. Berikut ini adalah contoh proses Tokenizing 

pada gambar 3.4: 

 

 

 

 

 

Dokternya 

memeriksa dgan 

tidak profesional 

kok :D  

#BPJSKesehatan  

Dokternya 

memeriksa dgan 

tidak professional 

kok 

 

Dokternya 

memeriksa dgan 

tidak professional 

kok 

 

 

dokternya 

memeriksa dgan 

tidak professional 

kok 

 

 

dokternya 

memeriksa dgan 

tidak professional 

kok 

 

 

 

dokternya 

memeriksa 

dgan 

tidak 

profesional 

kok 
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Gambar 3.4 Proses Tokenizing 

d. Normalization digunakan untuk menyederhakan kalimat. Banyak 

pengguna dalam menuliskan sebuah kata menggunakan singkatan 

sehingga akan menghambat proses pemahaman dari teks tersebut, seperti 

“dgan” jika dinormalisasi menjadi “dengan”, kata perulangan “jalan2” 

menjadi “jalan-jalan”. Berikut ini adalah contoh proses Normalization 

pada gambar 3.5: 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Proses Normalisasi 

e. Negation Handling yaitu proses yang dimana  apabila  terdapat  kata 

bersifat negasi seperti tidak, bukan, nggak dan lainnya, hal ini akan 

membuat makna kata berikutnya menjadi berlawanan dengan makna 

sesungguhnya. Berikut ini adalah contoh proses Negation Handling pada 

gambar 3.6: 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Proses Negation Handling 

f. Filtering yaitu tahap mengambil kata-kata penting dari hasil token untuk 

proses klasifikasi. Bisa menggunakan algoritma stoplist (membuang kata 

dokternya 

memeriksa 

dgan 

tidak 

profesional 

kok 

 

 

dokternya 

memeriksa 

dengan 

tidak 

profesional 

kok 
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profesional 

kok 
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dengan 

amatir 

kok 
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yang kurang penting) atau wordlist (menyimpan kata penting). Untuk 

kata yang akan di stopword menggunakan kamus dari Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI)  V online dipilih berdasarkan jenis katanya 

yaitu kata keterangan (adverbia), kata ganti (pronomina), kata seru 

(interjeksi), kata depan (preposisi), dan kata hubung (konjungsi). Berikut 

ini adalah contoh proses Filtering pada gambar 3.7: 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Proses Filtering 

g. Stemming yaitu proses yang dilakukan untuk mengubah kata jadi kata 

dasarnya, akhiran yang tidak mengubah kata-kata dasar inflection 

suffixes (IS), akhiran yang secara langsung ditambahkan pada kata dasar 

derivation suffixes (DS), dan awalan yang dapat langsung diberikan pada 

kata dasar murni derivation prefixes (DP), dengan mengunakan 

algoritma enhanced confix stripping (ECS). Berikut ini adalah contoh 

proses Stemming pada gambar 3.8: 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Proses Stemming 

2. Pembobotan 

Pada tahap ini digunakan untuk melakukan perubahan data dari data token 

teks menjadi data vector yang memiliki bobot tertentu, kemudian setelah 

didapat bobot tertentu dilakukan proses perhitungan untuk klasifikasi. 
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Pembobotan yang digunakan yaitu dengan TF-IDF (Term Frequency-

Inverse Document Frequency) yang dapat mengindikasikan seberapa unik 

atau berbedanya kemunculan kata pada dokumen yang ada. Hasil 

perhitungan dari TF-IDF ini akan digunakan untuk menghitung jarak 

terdekat menggunakan persamaan Euclidean Distance. Selanjutnya, hasil 

jarak terdekat yang didapatkan akan menjadi input-an dalam menghitung 

nilai k. Berikut flowchart proses pembobotan pada gambar 3.9: 

 

Gambar 3.9 Flowchart Pembobotan 

3. Implementasi Metode K-Nearest Neighbor 

Algoritma K-Nearest Neighbor adalah salah satu metode untuk melakukan 

klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya 

paling dekat dengan objek tersebut. K-Nearest Neighbor termasuk algoritma 

supervised learning dimana hasil dari query instance yang baru 

diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori pada K-Nearest 

Neighbor. Kelas yang paling banyak munculah yang akan menjadi hasil dari 

klasifikasi. Klasifikasi menggunakan voting terbanyak diantara klasifikasi 
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dari k objek K-Nearest Neighbor menggunakan klasifikasi ketetanggaan 

sebagai nilai prediksi dari query instance yang baru. Untuk mendefinisikan 

jarak antara dua titik yaitu titik pada data training (x) dan titik pada  data 

testing (y) maka di pakai rumus Euclidean, pada fase training, algoritma ini 

hanya melakukan penyimpanan vektor-vektor fitur dan klasifikasi data 

training sample. Pada fase klasifikasi, fitur-fitur yang sama dihitung untuk 

testing data (yang klasifikasinya tidak diketahui). Jarak dari vektor baru 

yang ini terhadap vektor training sample dihitung dan sejumlah k buah yang 

paling dekat diambil. Berikut flowchart proses K-Nearest Neighbor pada 

gambar 3.10: 

 

Gambar 3.10 Flowchart K-Nearest Neighbor 

 Analisa Fungsional Sistem 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk memudahkan analisa sistem adalah 

sebagai berikut: 
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1. Context Diagram yaitu memberikan bagaimana gambaran proses ruang 

lingkup dari suatu sistem.  

2. Data Flow Diagram (DFD) merupakan bagan yang digunakan untuk 

menggambarkan aliran data dari mana asal dan tujuan data tersebut. Dari DFD ini 

ditemukan data-data apa saja yang disimpan kedalam database sistem. 

3.6 Perancangan 

Pada tahap ini aplikasi dirancang berdasarkan analisa yang telah dilakukan 

sebelumnya. Perancangan yang akan dilakukan pada tahap ini yaitu dengan 

membuat Basis Data(Database) dan perancangan antarmuka(Interface) pada 

sistem. Tahap ini bertujuan untuk mempermudah dalam pembuatan sistem. 

3.7 Implementasi dan Pengujian 

Tahapan ini merupakan tahapan pengimplementasian yang dilakukan 

setelah melakukan analisa dan perancangan. Modul yang telah dirancang 

sebelumnya akan diimplementasikan ke dalam bentuk interface dan coding. 

Adapun perangkat keras yang digunakan antara lain yaitu: 

1. Processor   : Intel Core i5-6200U 2,3 GHz 

2. Memory   : 8 GB 

3. Hard disk   : 1 TB 

Dan perangkat lunak yang dibutuhkan: 

1. Platform   : Microsoft Windows 10 

2. Bahasa Pemrograman : PHP. HTML 

3. DBMS   : MySQL 

4. Web Server   : Apache 

5. Browser   : Mozilla Firefox 

6. Server   : localhost 

7. Tool   : Notepad ++ 

Selanjutnya, setelah dilakukan implementasi maka dilakukan tahap 

pengujian terhadap aplikasi yang telah dirancang. Tahap pengujian dilakukan untuk 

tujuan mengetahui bagaimana kinerja metode. Dalam pengujian pada kode program 
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akan menggunakan Black Box, dan dalam perhitungan tingkat keakurasian metode 

akan menggunakan pengujian Confusion Matrix. 

3.8 Kesimpulan dan Saran 

Pada tahapan ini berisi kesimpulan dan saran yang akan ditarik dari hasil 

penelitian yang didapatkan. Kesimpulan merupakan hasil dari penelitian yang telah 

dilakukan. Sedangkan sarannya yaitu berisi saran-saran yang diperlukan untuk 

perkembangan sistem kedepannya agar menjadi lebih baik. 



 

 

 

BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, maka 

dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini berhasil menerapkan metode K-Nearest Neighbor untuk 

klasifikasi sentimen masyarakat terhadap layanan BPJS Kesehatan di 

Twitter dengan tingkat akurasi yang baik sebesar 87,33%. 

2. Hasil pengujian menunjukan pengujian dengan menggunakan pembagian 

dataset 90:10 dengan data latih 2700 dan data uji 300 dengan threshold 18 

memiliki akurasi tertinggi dengan K bernilai 9 dengan akurasi sebesar 

87,33%. 

3. Pengujian yang salah pada data tweet dikarenakan banyak kelas positif yang 

terklasifikasikan sebagai negatif. Hal ini terjadi dikarenakan fitur-fitur yang 

terdapat pada kelas negatif lebih banyak dibandingkan dengan fitur-fitur 

pada kelas positif. 

6.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian lanjutan yang terkait 

dengan penelitian ini adalah: 

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sumber data dari sosial media 

yang lain seperti Instagram, Facebook ataupun sosial media lainnya. 
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LAMPIRAN A 

DATASET DAN PELABELAN MANUAL 

 Berikut ini merupakan tweet dan hasil preprocessing yang menjadi dataset 

dari hasil proses pengunduhan data dan pelabelan manual: 

LAMPIRAN A 

 

NO TWEET PREPROCESSING KELAS 

1 

saya,, brhrp agr permintaannya terkbul & 

berdoa supaya Presiden membuka 

hatinya utk Rakyat Indonesia agar 

menurunkan iuran BPJS 

brhrp terkbul doa presiden buka 

hati rakyat indonesia turun iur 

bpjs 

neg 

2 

Pajak Mobil Mewah mau di 0 Persenkan. 

BPJS, TDL dll malah di Gas. Minuman 

sachet mau di Palak. Asap Knalpot mau 

di Pajakin 

pajak mobil mewah sen bpjs tdl 

dll gas minum sachet marah 

asap knalpot pajakin 

neg 

3 Benarkah kalau konsul ke psikolog bisa 

pake BPJS ? I really need that facility 

konsul psikolog pakai bpjs 

really need that facility 
pos 

4 
@skjskzx Hmm iya nanti aku nyewain 

pelampung sama para ikan bisa bayar 

pake bpjs. 

hmm nyewain pelampung ikan 

bayar pakai bpjs 
neg 

5 

@mahasiswaYUJIEM Anda ini kok gitu 

mikirnya . . Bayar BPJS ya buat mbayari 

direkturnya sama pejabat rumah sakit 

foya-foya lah. BPJS mana mbayar 

dokternya. Makanya jangan ke dokter 

kalau sakit. 

mikirnya bayar bpjs mbayari 

direktur jabat rumah sakit 

foyafoya bpjs mbayar dokter 

jangan dokter sakit 

neg 

6 

@corbuzier Mmng bnar kata si bapak,org 

miskin jgn menularkan orang kaya Krn 

dlm kondisi skrg org miskin susah nyari 

duit buat beli makanan bergizi buat jg 

imunitas tubuh,sanitizer mahal, masker 

mahal, BPJS kesehatan belum turun, 

relaxasi angsuran kredit cuma 

hoax,,pak..sy org kaya 

bnar orang miskin jangan tular 

orang kaya kondisi orang 

miskin susah cari uang beli 

makan gizi jangan imunitas 

tubuh sanitizer mahal masker 

mahal bpjs sehat belum turun 

relaxasi angsur kredit hoax 

orang kaya 

neg 

7 Bpjs teh ribet ternyata -_- bpjs teh susah nyata neg 

8 sama aja paling bnr udh make kartu bpjs make kartu bpjs pos 

9 

@Buayasangatta BPJS KIS beda drun 

dengan BPJS jamkesda.  Jamkesda itu 

tanggung jawabnya daerah.  Kalau KIS 

ditanggung langsung oleh pusat. 

bpjs kis beda drun bpjs 

jamkesda jamkesda tanggung 

daerah kis tanggung pusat 

pos 

10 
BPJS apa kabar pa @hnurwahid 

@msaid_didu udah dibatalkan tapi bayar 

maret masih full 

bpjs kabar batal bayar maret 

full 
neg 
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11 

@Mohamma92147396 @yayatjakarta 

@jokowi Yup betul, salut saya sama Pak 

Mochtar Riadi mau kasih land grand utk 

UPH dan bangun group RS Siloam dan 

MRCC Siloam Semanggi RS khusus 

Tumor dan Cancer dan terima BPJS 

yup salut mochtar riadi kasih 

land grand uph bangun group 

siloam mrcc siloam semanggi 

khusus tumor cancer terima 

bpjs 

pos 

12 Bismillah tetep dukung dong BPJS dukung bpjs pos 

13 

Yang kena cancer pakai BPJS perlu 

Irradiation dan Kemo yg gak boleh tunda 

(sel cancer akan tumbuh beraglomorasi 

berlipat) 

sentuh cancer pakai bpjs 

irradiation kemo tidak tunda sel 

cancer tumbuh beraglomorasi 

lipat 

pos 

14 @ButuhbantuanmuO Padahal ini pakai 

bpjs bisa loh pak.. 
pakai bpjs pos 

15 

Sama kayak org2 tua yg pake kalung2 

batu di puskemas, mana harganya ga 

murah, yaampun padahal berobat ke 

puskes gratis loh klo pake bpjs/ kalo 

bayar pun cuma 5k-10k,tapi beli2 barang 

ginian sanggup heran aku tuh, tau gak sih 

agen2nya yg jual 

orang tua pakai kalung batu 

puskemas harga tidak murah 

yaampun obat puskes gratis 

pakai bpjs bayar beli barang 

sanggup heran tidak agen jual 

pos 

16 
@ButuhbantuanmuO @iniayusr Kalau 

baru mau daftar BPJS bsk aktifnya 

nunggu 14hr pak 

daftar bpjs bsk aktif tunggu neg 

17 

@BPJSKesehatanRI Kota Bandung 

kurang profesional. Tidak bisa melayani 

normal tapi call center/ telepon pun tidak 

diangkat. Oknum petugasnya malah 

sarankan berobat mandiri saja tidak usah 

pakai bpjs. Untung kepentingannya tidak 

terkait tindakan medis. 

kota bandung profesional tidak 

layan normal call center telepon 

tidak angkat oknum tugas saran 

obat mandiri tidak pakai bpjs 

untung tidak kait tindak medis 

neg 

18 

@BPJSKesehatanRI ini buruh PT 

Sulindafin yg sdng proses PHK & kena 

stroke. Hrs biaya sendiri krn status 

kepesertaan BPJS ditangguhkan. Brp kss 

lagi kwn @BangunNugroho4 @PtSbgts 

@Dediisnanto2 yg urgent memerlukan 

pengobatan. Biar @BPJSKesehatanRI 

tau,kalo buruh menderita. 

buruh sulindafin sdng proses 

phk sentuh stroke hrs biaya 

status kepesertaan bpjs tangguh 

brp kss kwn urgent obat buruh 

derita 

neg 

19 

@ishomnia Hemhhhh aneh bgt, harusnya 

bisa bener kata mas ishom. Coba di 

complain ke bpjs yub. Sekelas kendari 

plosok daerh ajah bisa 

hemhh aneh abang ishom coba 

complain bpjs yub kelas 

kendari plosok daerh ajah 

neg 

20 
@Amirahnla Memang bpjs banyak 

manfaatnya tetapi kenyataannya di 

lapangan secara teknis kurang. 

bpjs manfaat nyata lapang 

teknis 
neg 

21 
semangat yaa, aku jg ngerasain gimana 

mpot2an bayar bpjs,aplg kmrn sempet 

naik jd 175 utk 2 org:")) 

semangat jangan mpot bayar 

bpjs aplg kemarin orang 
neg 
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22 

Sudahlah kena dampak sosial dan 

ekonomi karena pandemi corona, rakyat 

masih disuruh berterima kasih pada BPJS 

yg tdk mau menurunkan iuran sesuai 

keputusan MA.  Luar biasa emang 

peternak buzzeRp ini 

sentuh dampak sosial ekonomi 

pandemi corona rakyat suruh 

terima kasih bpjs tidak turun iur 

sesuai putus ternak buzzerp 

neg 

23 

Yg diinginkan malah adanya perubahan, 

yaitu penurunan tarif BPJS. Krna per 

Januari tarifnya naik, nah ada isu lagi 

mau diturunin. Baru bayar kmren namun 

blm ada perubahan.   Jd sbg org yg bayar 

sbgtu mahal, aku personal malah ingkn 

ada perubahan turun 

ubah turun tarif bpjs januari 

tarif isu diturunin bayar kmren 

belum ubah orang bayar sbgtu 

mahal personal ingkn ubah 

turun 

neg 

24 

Turun lah #BPJS . Kemarin ngerasain 

bayar pas kenaikan. Awal bulan sih 

selow, akhir bulan yang krisis 

#TerimakasihBPJS . Mau pindah kelas ya 

gimana gitu. 

turun kemarin bayar pas santai 

krisis pindah kelas 
neg 

25 
Urus JKN-KIS Tak Perlu Keluar Rumah, 

Cukup Telepon BPJS Kesehatan Care 

Center 1500 400 

urus jknkis tidak rumah telepon 

bpjs sehat hati center 
pos 

26 
Via @nuykiinuy: Kalau kantor bpjs 

kesehatan masih operasional ga ya besok 

? Dari jam brpa smpai jam brpa ? 

kantor bpjs sehat operasional 

tidak besok jam brpa smpai jam 

brpa 

pos 

27 

Saya sangat bersyukur atas adanya BPJS. 

Mama mertua di rawat lebih satu bulan di 

rumah sakit, tetapi tidak ada sedikitpun 

yang kami bayar. Demikian juga Mama 

saya di rawat beberapa hari yg lalu, BPJS 

juga menjadi andalan saya. Thanks untuk 

pemerintah. #TerimakasihBPJS 

syukur bpjs mama mertua rawat 

rumah sakit tidak dikit bayar 

mama rawat bpjs andal perintah 

pos 

28 
Udh tau kondisi kya gini, masih juga d 

tagih. Sue bener. Tpi alhmdllh sya tidak 

terdaftar d bpjs kesehatan. 

kondisi kya tagih sue alhmdllh 

tidak daftar bpjs sehat 
neg 

29 

@agama_nusantara @mpuanon Benar 

sekali, sy dulu bantu teman utk operasi 

kanker dan sy referensikan ke sana. Trus 

sebelum ada BPJS mereka sdh 

melakukan operasi katarak gratis utk 

masyarakat tdk mampu. 

bantu teman operasi kanker 

referensi belum bpjs sdh laku 

operasi katarak gratis 

masyarakat tidak 

pos 

30 

Aku dulu di RSSA, pke BPJS bikin 

rujukan dulu di faskes1. Alhamdulillah 

free. Bayar 30an buat ambil jahitan. 

Kasusku geraham belakang ku tumbuh e 

ndusel gigi dpn nya takut malah jadi 

penyebab sakit gigi yg lain. Prosesnya 

cukup menegangkan, sering ludah liur 

berdarah pasca op 

rssa pke bpjs rujuk faskes free 

bayar ambil jahit geraham 

tumbuh peluk gigi takut sakit 

gigi proses tegang ludah liur 

darah pasca 

pos 
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31 
sudah cukup rakyat susah karena Corona 

jangan tambah lagi beban setelah BPJS 

dan listrik mahal 

rakyat susah corona jangan 

beban bpjs listrik mahal 
neg 

32 

Bisa lebih bersyukur tinggal dan lahir di 

Indonesia karena ada sistem BPJS 

(setidaknya) skrg. @BPJSKesehatanRI  

sending virtual hug #bpjs 

syukur tinggal lahir indonesia 

sistem bpjs tidak sending 

virtual hug 

pos 

33 

Trus katanya di daerah saya tinggal, mau 

di gratisin bpjs kata org tua saya kak, tapi 

kalau dlm pemikiran saya gak mungkin, 

yaudah tunggu info saja kak:( 

daerah tinggal gratisin bpjs 

orang tua kak pikir tidak iya 

sudah tunggu info kak 

pos 

34 

Berkat bpjs dulu ibuku bisa suntik insulin 

setiap hari, mungkin kalo ga ada bpjs 

pembayaran rumah sakit bisa 

membengkak parah Semoga yang sakit 

cepat diberi kesembuhan, Amiin 

#TerimakasihBPJS 

berkat bpjs suntik insulin tidak 

bpjs bayar rumah sakit bengkak 

parah sakit cepat sembuh amiin 

pos 

35 Kabar gembira utk warga Medan nih. 

BPJS gratis & beasiswa. #MedanMantul 

kabar gembira warga medan 

bpjs gratis beasiswa 
pos 

36 

Masih pada mau ikutan pemilu? aing sih 

ogah!   masih pada mau bayar BPJS? 

ogaaahhhhhh. mending di tabung sendiri.   

masih pada mau bayar pajak? ogaahhhh. 

motor aing 10 tahun pajakna paeh 

hahahaha 

pemilihan umun ogah bayar 

bpjs ogaahh mending tabung 

bayar pajak ogaahh motor 

pajakna paeh 

neg 

37 

Lo pikir gue ngada2 sm keadaan gue gt? 

Ngapain anjir. Bertahun-tahun. Buang2 

duit. Lu kira dicover BPJS? Lu kira 

ruangan yg lu masukin tiap kali lu 

jenguk, gue dicover BPJS/ asuransi? Ga! 

Sendiri. Jd sblm lu bacot mikir dulu. 

pikir ngada anjing 

bertahuntahun buang uang 

dicover bpjs ruang masukin kali 

jenguk dicover bpjs asuransi 

tidak sblm banyak bicara pikir 

neg 

38 Pakek bpjs aja pakek bpjs pos 

39 

Salut lihat kebijakan @MuhyiddinYassin 

. Excelent! Padahal jd PM baru 25 hari 

dan secara politik dia masih lemah krn 

tiap saat bisa "diterkam" Mahatir dan 

Anwar. Kita disini sdh 6 thn jd Presiden, 

dukungan parlemen 80 porsen, uang 

katanya ada tapi kebijakan stimulusnya 

tak jelas! 

salut lihat bijak excelent politik 

lemah terkam mahatir anwar 

sdh presiden dukung parlemen 

porsen uang bijak stimulus 

tidak 

neg 

40 Iuran BPJS Kesehatan Belum Turun, 

Warga Masih Bayar Kenaikan 

iur bpjs sehat belum turun 

warga bayar 
neg 

41 

#BPJSKesehatan  mau naya untuk 

pendaftaran bpjs untuk anak masih dalam 

kandungan belum lahir gimana caranya 

tks 

naya daftar bpjs anak kandung 

belum lahir tks 
pos 

42 
Kurang lebih 1th yang lalu, ibu mendapat 

sms dari pihak BPJS bahwa akses 

pelayanan bpjs keluarga kami sudah 

pesan bpjs akses layan bpjs 

keluarga henti hapus arti tidak 
neg 
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diberhentikan/dihapus dalam artian tidak 

usah membayar, karena saat itu kami 

sering nunggak membayar angsuran bpjs 

tiap bulannya. Tapi... 

bayar nunggak bayar angsur 

bpjs 

43 

Gue tadi smpat msk ke Toilet kantor 

BPJS. Tata Tertib yg disuguhkan luar 

biasa menariknya. Hal ini patut dicontoh. 

Lewat cuit 

smpat masak toilet kantor bpjs 

tata tertib suguh tarik patut 

contoh cuit 

pos 

44 

Info untuk daerah jakarta barat, bjsa 

segera datang ke puskesmas kecamatan 

kembangan. Lokasi bisa cari di maps. 

Harga test 0 pake bpjs ya. Kalo berbayar 

kurleb 60an kalo gasalah. Nanti dikasi 

obat sama hasil test. Segera periksakan. 

Dan isolasi mandiri 

info daerah jakarta barat 

puskesmas camat kembang 

lokasi cari maps harga test 

pakai bpjs bayar kurleb gasalah 

kasih obat hasil test periksa 

isolasi mandiri 

pos 

45 

Gaes kalo kalian ada gejala atau ada 

kontak dengan penderita atau ODP 

covid19, Kalian bisa screening di 

puskesmas pemerintah. Setingkat 

kecamatan biasanya. Setelah screening, 

bisa langsung ikut rapid test. Buat yg 

punya BPJS bisa pakai, meskipun faskes 

1 nya ga sesuai. Bisa free 

teman gejala kontak derita odp 

covid screening puskesmas 

perintah tingkat camat 

screening rapid test bpjs pakai 

faskes tidak sesuai free 

pos 

46 

Min... kalau denda 2.5% dalam masa 45 

hari setelah pembayaran gimana 

mksdnya Min? mhn informasi Min.. 

semoga Admin BPJS sluruh indonesia 

sehat selalu... mksh sblm dan 

sesudahnya. 

urus denda bayar mksdnya urus 

mhn informasi urus admin bpjs 

sluruh indonesia sehat mksh 

sblm 

pos 

47 Tenang aja, masih ditanggung BPJS kok tenang tanggung bpjs pos 

48 

Suka ga suka pasien demam batuk pilek 

sesak, harus gw cek darah lengkap dan 

kalau bisa plus LED, kalau keluhan ada 

batuk darah atau batuk >1 bulan. Mon 

maap pasien BPJS ga ada yang 

ditanggung ini pemeriksaan 2 harus 

bayar sendiri ya.......... 

suka benci pasien demam batuk 

flu sesak cek darah lengkap 

plus led keluh batuk darah 

batuk mohon maaf pasien bpjs 

tidak tanggung periksa bayar 

neg 

49 Kirim dm ke akun bpjs aja dari sore 

belom dibaca baca... Wkwkwkkwkwk 

kirim pesan akun bpjs sore 

belom baca baca 

wkwkwkkwkwk 

neg 

50 

Sy agak kesal kalau jawabannya standar. 

Jadi terlalu lama mesti nunggu dibalas 

lagi. Kalau balasnya cepat sih gpp. BPJS 

walaupun BUMN jg tapi pelayanannya 

jauh lebih baik. Mereka ada chat via FB 

yg balasnya cepat. Entah sy belum cek 

indihome ini ada fasilitas FB yg sama 

atau tdk. 

kesal standar tunggu balas balas 

cepat tidak apa apa bpjs bumn 

jangan layan pesan balas cepat 

belum cek indihome fasilitas 

tidak 

neg 
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51 

ketika 2x kontrol, hanya sebagian obat 

yang di cover BPJS, dan harus bayar 

300rb lebih, ya saya bayar nggak ngeyel. 

#bacadanpahami 

kali kontrol obat cover bpjs 

bayar bayar tidak ngeyel 
neg 

52 @BPJSKesehatanRI syaratnya apa aja 

min, untuk anak yg blm masuk dftr bpjs 

syarat urus anak belum masuk 

dftr bpjs 
pos 

53 Sudah saya DM untuk info nomor BPJS. 

Silahkan di cek 
pesan info nomor bpjs silah cek pos 

54 

@deehati Udah mendingan kok. Tapi 

untungnya di RSnya cuci darah tetap 

bisa. Meskipun ya tetap ya pelayanan 

BPJS kelas 1 pun ga gercep. Naik kelas 

baru cepet ditangani. Ya kadang emang 

gejalanya kaya ya sesak gitu. 

mending untung rsnya cuci 

darah layan bpjs kelas tidak 

gercep kelas cepet tangan gejala 

kaya sesak 

neg 

55 Himbauan buka layanan 3 jam aja..bpjs 

keberatan.. Kabeh2 ora gelem rugi..taek. 

himbauan buka layan jam bpjs 

berat kabeh ora gelem rugi taek 
neg 

56 
@KimiaFarmaCare emg klo ngantri obat 

bpjs selama ini ya ? Pergerakannya 

lambat bgt 

ngantri obat bpjs gerak lambat neg 

57 

Gue nelpon 1500400, mau nanyain 

perihal aktivasi BPJS dan error di 

aplikasi JKN mobile. Dari awal udah 

nyolot banget, gue balik judesin di akhir 

pembicaraan malah seenak jidat putusin 

saluran tlpn. Udah mah lama nunggu di 

angkat, pelayanannya ZONK parah. 

Dikata w nlpn gpake pulsa 

nelpon nanya perihal aktivasi 

bpjs error aplikasi jkn mobile 

nyolot judesin bicara enak jidat 

putusin salur tlpn tunggu angkat 

layan zonk parah nlpn gpake 

pulsa 

neg 

58 
@BPJSKesehatanRI emangnya kalau 

ambil obat bpjs (tebus obat) harus selama 

ini ya min ngantrinya? 

ambil obat bpjs tebus obat urus 

ngantrinya 
neg 

59 

ketika 2x kontrol, hanya sebagian obat 

yang di cover BPJS, dan harus bayar 

300rb lebih, ya saya bayar nggak ngeyel. 

#bacadanpahami 

kali kontrol obat cover bpjs 

bayar bayar tidak ngeyel 
neg 

60 
Kalau kantor bpjs kesehatan masih 

operasional ga ya bsk ? Dari jam brpa 

smpai jam brpa ? 

kantor bpjs sehat operasional 

tidak bsk jam brpa smpai jam 

brpa 

pos 

61 Ke psikiater nder saran ku, ada bpjs? 

Pakai bpjs free kok :) 

psikiater nder saran bpjs pakai 

bpjs free 
pos 

62 @BPJSKesehatanRI bikin bpjs untuk 

anak usia 3 bulan syaratnya apa aja ya? 
bpjs anak usia syarat pos 

63 apa semua aplikasi chat dokter ga bisa 

pake bpjs gais? https://t.co/8e7oEd9boB 

aplikasi pesan dokter tidak 

pakai bpjs gais 
neg 

64 

Kemarin saya sudah datengin bank 

bjb,katanya data sudah di serahkan ke 

kantor bpjs,hari itu juga saya ke kantor 

bpjs kebon sirih dan kantor nya 

tutup,security cek form klaim saya yg 

warna kuning dan security bilang ini 

sudah di proses,tinggal tunggu aja 

kemarin datengin bank bjb data 

serah kantor bpjs kantor bpjs 

kebon sirih kantor tutup 

security cek form klaim warna 

kuning security bilang proses 

tinggal tunggu 

pos 
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65 

@KemensosRI Sekedar keluh kesah krn 

pasti juga tak akan direspon,,, Boro2 

bayar iuran BPJS ibu saya (TINEM) 

sudah kategori lansia dan sdg sakit mau 

cari masker seperti mau cari emas 

dikolam... Yg muda dpt BPJS gratis kok 

mamak saya yg lansia masih harus bayar 

sekedar keluh kesah tidak 

direspon boro bayar iur bpjs 

tinem kategori sdg sakit cari 

masker cari emas kolam muda 

bpjs gratis mamak bayar 

neg 

66 Biar diurus oleh BPJS lah urus bpjs pos 

67 

Diharapkan masyarakat dapat 

mengoptimalkan sistem antrean online 

BPJS Kesehatan 

https://t.co/2sPHv9LVLB 

harap masyarakat optimal 

sistem antre bpjs sehat 
pos 

68 di kampung susah sinyal berasa pake 

twiter bpjs 

kampung susah sinyal asa pakai 

twiter bpjs 
neg 

69 

@BPJSKesehatanRI Pagi admin, sy 

sudah cek melalui mobile JKN bahwa 

BPJS saya aktif namun ada premi bareng 

keluarga yg blm dibayar, kl saya mau 

pisah jadi BPJS pribadi saya harus bayar 

premi saya terlebih dahulu atau premi 

satu keluarga ya? Trims 

pagi admin cek mobile jkn bpjs 

aktif premi keluarga belum 

bayar pisah bpjs pribadi bayar 

premi premi keluarga trims 

pos 

70 

BPJS Cabang Bandung (Selasa, 31 Maret 

2020) mau urus masalah iuran yg belum 

dijalankan sesuai putusan MA, Kantor 

Cabang Tutup, alasan Corona dipake 

untuk tidak melayani....trus rakyat mau 

ngurus kemana ? @BPJSKesehatanRI 

@jokowi inikah potret negara +62 ? 

bpjs cabang bandung selasa 

maret urus iur belum jalan 

sesuai putus kantor cabang 

tutup alas corona dipake tidak 

layan rakyat urus potret negara 

neg 

71 
Kalo mau cek lab pake bpjs gt nanti 

masih ada biaya tambahan dr RS nga ya? 

Serius nanya. 

cek lab pakai bpjs biaya nga 

serius nanya 
pos 

72 Perdana gua pake kartu bpjs buat berobat perdana pakai kartu bpjs obat pos 

73 
@BPJSKesehatanRI kapan iuran BPJS 

kesehatan di turunkan??MA kan sudah 

membatalkan perpresnya.. 

iur bpjs sehat turun batal pres neg 

74 @Si_Bee Kirain menerbitkan BPJS sdh 

faham betul kesehatan publik 

terbit bpjs sdh faham sehat 

publik 
neg 

75 

Puluhan Triliun. Harusnya mungkin 

BPJS ga defisit kalo puluhan triliun ini 

dipake buat anggaran kesehatan 

masyaraka https://t.co/ygSryiblbt 

puluh triliun bpjs tidak defisit 

puluh triliun dipake sehat 

masyaraka 

neg 

76 Emang bpjs buat berobat di puskesmas 

ada batas usianya?? 
bpjs obat puskesmas batas usia pos 

77 

Dugaan KPK 898 Rumah sakit di 

Indonesia melakukan MarkUp Kelas 

perawatan, agar mendapatkan bayaran 

lebih dari BPJS. 

duga kpk rumah sakit indonesia 

laku markup kelas bayar bpjs 
neg 
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78 
Harusnya ada komputer dan mesin karcis 

gtu ga sih. Kyk di pramita, bpjs dr 

sutomo, klink2 kecantikan gitu. 

komputer mesin karcis tidak 

pramita bpjs sutomo klink 

cantik 

pos 

79 
Datang masalah baru bagi pemerintah utk 

membayar defisit BPJS Kesehatan. 

https://t.co/o4EwKwSyZb 

perintah bayar defisit bpjs sehat neg 

80 

Beneeerrrrr. Ibaratnya bayaran bpjs ke rs 

aja masi utang loh apalagi kasus kayak 

gini. Mereka juga harus kasih makan 

makan/intensif buat pasukan garis depan. 

Bukan masalah tamak dan buta 

kemanusiaan tapi mereka juga perlu 

hidup. Mereka punya keluarga juga yg 

harus dinafkahi 

beneerr bayar bpjs hutang kasih 

makan makan intensif pasuk 

garis bukan tamak buta manusia 

hidup keluarga nafkah 

neg 

81 Aku blm perbarui bpjs lg :( wkwk klo 

bayar brp tuh beb? Tau ngga? Ehe 

belum bpjs wkwk bayar brp beb 

tidak ehe 
pos 

82 

Tanya dulu pemerintah ada utang berapa 

melalui BPJS dengan rumah sakit?  

Rumah sakit kalo ga didanai pemerintah 

dapet dana dr mana, malah yg ada 

ngutangin.  Trs dokter perawat disuruh 

kerja sosial? Emang keluarganya 

ditanggung negara? Ini mata rantai nya 

ga sesimpel itu. 

perintah hutang bpjs rumah 

sakit rumah sakit tidak dana 

perintah dana ngutangin dokter 

suruh kerja sosial keluarga 

tanggung negara mata rantai 

tidak simpel 

neg 

83 

@maleeqa___ @Dsinathrya Saya bbrp 

kali menemui kasus ini. RS menolak 

pasien miskin, pasien bpjs dll dgn alasan 

kmr penuh 

kali temu tolak pasien miskin 

pasien bpjs dll alas kmr penuh 
neg 

84 "Cuma pasien BPJS isinya"  Wah pasien bpjs isi pos 

85 Hapal nomer paspor, NPWP, NIK dan 

BPJS terbukti sangat membantu 

hapal nomer paspor npwp nik 

bpjs bukti bantu 
pos 

86 
@ibusemut_ @jonathanend Padahal 

begitu banyaknya manfaat BPJS, diluar 

sana masih aja ada yang menghina. Huft 

manfaat bpjs hina huft pos 

87 Konsul ke dokter psikolog mahal gak ya? 

Bisa pake bpjs gak ya 

konsul dokter psikolog mahal 

tidak pakai bpjs tidak 
pos 

88 

Ini yang harus temen-temen tahu nih, 

kalau kamu punya BPJS, dan merasa 

butuh bantuan, pakailah BPJS kamu buat 

ke psikiater 

tementemen bpjs butuh bantu 

pakai bpjs psikiater 
pos 

89 Backsound tante gue ngomel-ngomelin 

bpjs, lol. 

backsound tante 

ngomelngomelin bpjs lol 
neg 

90 

BPJS ni luar biasa kalo dipikir2 ya, mau 

usia brp aja pukul rata, mau ada riwayat 

sakit abc ga ada biaya tambahan, waktu 

tunggu 

bpjs pikir usia brp riwayat sakit 

abc tidak biaya tunggu 
pos 

91 
@gamakicay Salam Sehat Ibu. Jika kartu 

fisik hilang silahkan bisa melakukan 

pencetakkan kartu dengan datang 

salam sehat kartu fisik hilang 

silah laku cetak kartu kantor 

cabang bpjs sehat lampir kartu 

pos 
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langsung ke Kantor Cabang BPJS 

Kesehatan dengan melampirkan : 1. KTP 

asli dan foto copy, 2. KK asli dan foto 

copy, 3. Surat kehilangan yang dibuat 

dengan format (1/5) 

tanda penduduk asli foto copy 

kakak asli foto copy surat 

hilang format 

92 Hahahaaa pake bpjs ke puskesmas gratis 
hahahaa pakai bpjs puskesmas 

gratis 
pos 

93 @SiaranBolaLivee Semua ditanggung 

BPJS, min, tenang aja. 
tanggung bpjs urus tenang pos 

94 

@jonathanend Tante gue kena kanker 

serviks th 2016. Awalnya ngeluh sakit 

perut dan panas dingin tiap hari. Lgsg 

bikin BPJS 

tante sentuh kanker serviks 

keluh sakit perut panas dingin 

bpjs 

pos 

95 
@kisahuntukmu @jonathanend BPJS 

KESEHATAN = Penjaminan kesehatan 

Paling Murah Sedunia... 

bpjs sehat jamin sehat murah 

dunia 
pos 

96 

@jonathanend Nenek ku abis operasi dan 

masih pengobatan di dharmais jg. Kaget 

pas liat rincian biaya operasinya tp 

alhamdulillah dicover BPJS 

nenek habis operasi obat 

dharmais jangan kejut pas lihat 

rincian biaya operasi dicover 

bpjs 

pos 

97 
Iuran kas kelas aja nunggak. Mana 

mampu bayar bpjs huhuhu 

https://t.co/Cu5N6XTwzB 

iur kas kelas nunggak bayar 

bpjs huhuhu 
neg 

98 

@den_khozin @antipolitisibsk 

@kompascom Simpelnya. Mending 

gak.usah pake BPJS aja bang. Jadi gak 

pake bea cukai bea cukai. Segala toh 

BPJS. naik 100%.  Masa iya kopi jadi 

permasalahan BPJS 

simpel mending tidak pakai 

bpjs abang tidak pakai bea 

cukai bea cukai bpjs kopi bpjs 

neg 

99 @sbyfess Setauku gpp sih kl pake bpjs, 

tapi kl misal butuh rujukan dll itu gabisa 

setauku tidak apa apa pakai bpjs 

butuh rujuk dll tidak bisa 
neg 

100 @SiaranBolaLivee Jangan pakai bpjs. 

Bawa ke klinik tong-seng aja. 

jangan pakai bpjs bawa klinik 

tongseng 
neg 

101 

@SiaranBolaLivee Tapi kan ribet, bpjs 

faskes nya d london, cedera nya d 

madrid, kasian harus bolak-balik ke 

london dlu bikin rujukan zard zard 

susah bpjs faskes london cedera 

madrid kasihan bolakbalik 

london rujuk zard zard 

neg 

102 Coba duit saldo bpjs saya teh bisa 

diredeem jadi agar supaya berfaedah 

coba uang saldo bpjs teh 

diredeem faedah 
neg 

103 

@unflawlies Err--  kayaknya aku enggak 

jadi minta hadiah deh..   Takut nanti 

BPJS ndak nge-cover asuransi jika 

keracunan makanan. 

err tidak hadiah takut bpjs tidak 

ngecover asuransi racun makan 
neg 

104 

Massa Buruh Padati Kantor Bupati 

#Bogor, Ini Tuntutannya: BPJS Sudah 

Mencekik Rakyat - Tribunnews 

https://t.co/rGEAkYWzk2 

massa buruh padat kantor 

bupati tuntut bpjs cekik rakyat 

tribunnews 

neg 

105 
@Rasyidalghany92 @danikediri1908 

@jansen_jsp @SBYudhoyono Fakta, 

jaman sibeye jarang rumah sakit mau 

fakta zaman sibeye jarang 

rumah sakit terima bpjs sibeye 
neg 
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menerima bpjs krn apa? Krn sibeye ga 

perduli program ini jalan atau ga, 

makanya jaman beye sakit itu mahal. 

acuh program jalan tidak zaman 

beye sakit mahal 

106 @nilamCES bpjs mahall orang kecil 

dilarang sakit@-@ 
bpjs mahall orang larang sakit neg 

107 Tidak di tanggung bpjs tidak tanggung bpjs neg 

108 @Ayu_4ja Utang bpjs ke RS 

Muhammadiyah smpe trilyunan 

hutang bpjs muhammadiyah 

smpe trilyunan 
neg 

109 
@menodewi @chrstblll @bogalbogel Eh 

baru tau aq kl bpjs ga bisa buat 

kecelakaan.. Jd cm sakit aja ya. 

bpjs tidak celaka sakit neg 

110 
@clinophileism @Asknonym Di optik 

partner nya bpjs ka, ini yg kelas 2  tp aku 

beli tanpa bpjs. 

optik partner bpjs kak kelas beli 

bpjs 
pos 

111 @bangjo___ Denger-denger di tanggung 

BPJS 
dengerdenger tanggung bpjs pos 

112 Udah kaya mau ngurus bpjs wkwk 

https://t.co/TDJDE7jttc 
kaya urus bpjs wkwk neg 

113 

@Dien_ast @priyaanantama 

@jonathanend sama.... saya dari awal 

BPJS KESEHATAN sudah bayar iuran 

Kelas 1 utk 4 orang. Belum pernah klaim 

BPJS KESEHATAN sampai skrg. Ada 

masuk asuransi swasta. malah asuransi 

swasta sudah klaim 2 kali utk operasi 

katarak dan Endoskopi. 

bpjs sehat bayar iur kelas orang 

belum klaim bpjs sehat masuk 

asuransi swasta asuransi swasta 

klaim kali operasi katarak 

endoskopi 

pos 

114 pengalaman ke psikiater melalui bpjs alam psikiater bpjs pos 

115 
Notes to myself:  Jangan tumbang yok, 

bpjs belom diurus, lg miskin kan? Km 

dokter habis duit mu. 

notes myself jangan tumbang 

yok bpjs belom urus miskin 

dokter habis uang 

pos 

116 @jonathanend @fwd_id Mamaku jg 

pejuang kanker..tapi semua di cover bpjs 

mama jangan juang kanker 

cover bpjs 
pos 

117 
@ruhutsitompul Merdeka gundulmu hut. 

Bayar BPJS saja pada nggresah. Malah 

banyak yg turun kelas. 

merdeka gundul hut bayar bpjs 

nggresah turun kelas 
neg 

118 

Pake bpjs aja kak gratis kokkk. 

Hehehehe.  Tinggal ke puskes, abs tu 

udah deh ke rsud terdekat. Gampang bgt 

kok kak prosedurnya hehe 

pakai bpjs kak gratis kokk 

hehehehe tinggal puskes abs 

rsud gampang kak prosedur 

pos 

119 

Padahal RSCM adalah RS utama buat 

pemegang BPJS.. Kalo gini ke mana 

masyarakat kurang mampu harus berobat 

:( 

rscm utama pegang bpjs 

masyarakat obat 
neg 

120 

@BPJSKesehatanRI min saya tuh kan 

punya bpjs ikut ibu saya.  Trs semenjak 

21 thn udah mati kan. Nah utk daftar 

mandiri gmn caranya? 

urus bpjs mati daftar mandiri 

gmn 
pos 
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121 @chocolizius Anjayyy BPJS,BPJS udah 

ga laku tau 
anjayy bpjs bpjs tidak laku neg 

122 

@drinkteafirst @esrauhuy @bogalbogel 

Oalah.. masalah di bed sendiri. Klo di 

pengobatan, tindakan dll ditanggung bpjs 

kan? 

oalah bed obat tindak dll 

tanggung bpjs 
pos 

123 biar banyak yg berobat pake bpjs 

https://t.co/hIkA5F7Own 
obat pakai bpjs pos 

124 

@medicalfess Kalau aku nder manfaatin 

BPJS ga tau kenapa resep kacamata dari 

dr. Sp.M itu enak di mata 

https://t.co/2MYFsA48x2 

nder manfaatin bpjs tidak resep 

kacamata enak mata 
pos 

125 
Kenapa pendaftaran BPJS Baru bisa aktif 

14 hari kemudian min... Kalau bisa saran, 

prosesnya jangan lama kali dong 

daftar bpjs aktif urus saran 

proses jangan kali 
neg 

126 

@im_simanjuntak @philihert 

@dastinguished @jonathanend Niat hati 

mau ngiklanin asuransi. Yg ngasih testi 

ttg bpjs. Mantap! 

niat hati ngiklanin asuransi 

kasih testi ttg bpjs mantap 
pos 

127 Maksain tidur ah, nanti pagi ada STNK, 

KTP sama BPJS yang harus diurus 

maksain tidur pagi stnk kartu 

tanda penduduk bpjs urus 
pos 

128 

@helmihelmi @oxfara "Ibu ini saya 

sarankan rawat inap ya anaknya karena 

demam berdarah"  "Ya dok"  "Ini pakai 

bpjs?"  "Iy 

saran rawat inap anak demam 

darah dok pakai bpjs 
pos 

129 

Buat kalian yang pake BPJS kalian bisa 

ngecek di Kartu kalian tulisanya Faskes 

III (Fasilitas Kesehatan tingkat 3). 

https://t.co/undTVswifH 

pakai bpjs ngecek kartu 

tulisanya faskes iii fasilitas 

sehat tingkat 

pos 

130 
hadehh paketan inet bulanan ama 

potongan Bpjs masih gedean bpjs loh, 

sehat emang mahal yee.. 

hadehh paket inet potong bpjs 

gede bpjs sehat mahal yee 
neg 

131 
@Areloghy RS-nya cari yang lain mas, 

tapi tetep pake BPJS.  Di tempatku 

soalnya gitu, 3 bulan kelar 

rsnya cari abang pakai bpjs 

kelar 
pos 

132 

@RD_4WR1212 @lactobacillouss 

Memajukan gimana maksudnya..  Bpjs 

naik, Hutang meningkat, pertumbuhan 

ekonomi menurun.. 

maju maksud bpjs hutang 

tingkat tumbuh ekonomi turun 
neg 

133 @gampangbangett Rujuk ke liver mah 

bpjs masih nanggung 
rujuk liver bpjs nanggung pos 

134 

mau bahas tentang BPJS. banyak yg 

ngeluh bayar BPJS naik, tapi pelayanan 

di RS sama aja. Kok githu sih? 

https://t.co/vlDddFx3WW 

bahas bpjs keluh bayar bpjs 

layan githu 
neg 

135 

@BPJSKesehatanRI admin, buat surat 

kehilangan kepolisian hbs itu ke kantor 

BPJS KESEHATAN terdekat diproses 

lama ga? 

admin surat hilang polisi hbs 

kantor bpjs sehat proses tidak 
neg 
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136 

Itu MRI orang bisa antre berbulan-bulan 

kalo pake BPJS.... Berkurang satu deh 

mesin yang bisa dipake di Jakarta. Ga 

banyak lho 

mri orang antre berbulanbulan 

pakai bpjs mesin dipake jakarta 

ukur 

neg 

137 @rahayudestu Percuma kasta atas, kalau 

BPJS 
kasta bpjs neg 

138 
udah dong, dr 2017 wkwk. cm BPJS nya 

ilang, kata temen kl pake BPJS obatnya 

tuh ya yg biasa aja, nahan doang. 

wkwk bpjs ilang teman pakai 

bpjs obat tahan 
neg 

139 
@juneczaci @Areloghy Mungkin, kayak 

kurang ikhlas gitu kalau ke poli yg tertera 

di bpjs ku tapi ga semua sih. 

ikhlas pol tertera bpjs tidak neg 

140 
BPJS Diminta Kaji Ulang Kenaikan 

Iuran https://t.co/1NwM2YDuEh 

https://t.co/jHut8BIMOs 

bpjs kaji ulang iur neg 

141 
@BPJSKesehatanRI utk pemberisahan 

karang gigi masih tercover bpjs tdk?  

Terimakasih 

pemberisahan karang gigi 

tercover bpjs tidak terimakasih 
pos 

142 
@Diniwardoyo Belum, itu tuh kita 

potong dulu terus bulan depan baru lapor 

ke BPJS gitu ya? 

belum potong lapor bpjs pos 

143 

Warga Sukoharjo Keluhkan Kenaikan 

Iuran BPJS, Ini Tanggapan Quatly 

https://t.co/2YbGAQ7HeV 

https://t.co/jwqN8x9S1K 

warga sukoharjo keluh iur bpjs 

tanggap quatly 
neg 

144 

BPJS aja.. papa aku kemarin tiba" 

serangan jantung... penyumbatan sampai 

100% terus sampai harus catether pasang 

ring, semua di cover BPJS sampai ke 

obat-obatnya... ga bayar sedikitpun 

bpjs papa kemarin rang jantung 

sumbat catether pasang ring 

cover bpjs obatobatnya tidak 

bayar dikit 

pos 

145 Dan kaget juga kalau BpJs naek gak 

peduli rakyatnya jadi pemberi rezim 
kejut bpjs acuh rakyat rezim neg 

146 Panduan Menggunakan Kartu BPJS 

Kesehatan untuk Berobat 
pandu kartu bpjs sehat obat pos 

147 
@abiyyusiregar @MonaliissaMee LOL, 

salah satu fakta lapangan, BPJS 

dipermainkan rumah sakit 

lol salah fakta lapang bpjs main 

rumah sakit 
neg 

148 

Indonesia dalam hal ini BPJS Kesehatan 

dipercaya sebagai penyelenggara 

Konferensi Tingkat Tinggi Internasional 

bagi para pimpinan (CEO) dan senior 

manager program jaminan sosial (social 

security) sedunia.   

#RImagnetJamsosDunia 

indonesia bpjs sehat percaya 

selenggara konferensi tingkat 

internasional pimpin ceo senior 

manager program jamin sosial 

social security dunia 

pos 

149 
@H4CKNE3T Siap siap BPJS di klaim 

kelahiran akibat banjir ... Bayi tanpa 

nikmat nggak sengaja 

bpjs klaim lahir akibat banjir 

bayi nikmat tidak sengaja 
pos 

150 @BPJSKesehatanRI min bisa ya ngurus 

bpjs via online? 
urus urus bpjs pos 
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151 BPJS Diminta Kaji Ulang Kenaikan 

Iuran https://t.co/hwNgB4Rkut 
bpjs kaji ulang iur neg 

152 bpjs asu bpjs anjing neg 

153 

Gua : uda gpp cuma lantai 6 doank kok 

Tmn : cuman lt 6 pala lu peang, mati lu 

ga di tanggung BPJS njink.. 

https://t.co/CtstHOAu2H 

tidak apa apa lantai doank tmn 

pala peang mati tidak tanggung 

bpjs njink 

neg 

154 Nunggak bpjs seharge skincare yg aku 

tabung. 

nunggak bpjs seharge skincare 

tabung 
neg 

155 
@bdinugro @BPJSKesehatanRI Klo 

dokter umum, dokter gigi dengan kuota 

bisa bpjs. Ada di Depok kak. 

dokter dokter gigi kuota bpjs 

depok kak 
pos 

156 

Aku bersyukur untuk psikiater dan 

psikolog yang bisa ditanggung BPJS. 

Obat dan psikoterapi akan ditanggung 

BPJS juga 

syukur psikiater psikolog 

tanggung bpjs obat psikoterapi 

tanggung bpjs 

pos 

157 

Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku 

kecewa dengan pengelolaan Badan 

Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) 

Kesehatan. https://t.co/yal9NxVSkH 

ketua dpr puan maharani 

mengaku kecewa kelola badan 

kelola jamin sosial bpjs sehat 

neg 

158 @skincarefess 6 bulan sekali. Kalau pake 

bpjs di puskesmas setau ku bisa gratis 

pakai bpjs puskesmas setau 

gratis 
pos 

159 Bajingan tenan oq BPJS ki Asu bangsat bajing tenan bpjs anjing bangsat neg 

160 

Ngantor jauh2 buat ngurus pengajuan 

libur sm ngurus bpjs yang kurleb butuh 

waktu 30 menit...  Berangkat jam 9 

pulangnya jam 13...  4 jam..  Itu ngantor 

apa pulang kampung..     Makanya pada 

malas ke kantor klo mau ngurus ijin 

ngantor urus aju libur urus bpjs 

kurleb butuh menit berangkat 

jam pulang jam jam ngantor 

pulang kampung malas kantor 

urus ijin 

pos 

161 

aku pikir, benar juga.  baiklah, aku akan 

Rontgen, tidak apa - apa.    mulai 

mengurus untuk membuat BPJS, agar 

biaya pengobatan berkurang 

pikir rontgen tidak urus bpjs 

biaya obat 
pos 

162 

Si Siti diobati dan di rawat  selama 

sebulan di RSUD , waktu itu dengan 

bahasa isyarat dia punya BPJS dan 

Alhamdulillah 

siti obat rawat rsud bahasa 

isyarat bpjs 
pos 

163 

Terkait iuran BPJS Kesehatan, Ketua 

DPR RI, Puan Maharani menyatakan 

menolak kenaikkan iurannya tersebut.  

#SeninAmbyar 

kait iur bpjs sehat ketua dpr 

puan maharani satak tolak iur 
neg 

164 
@maceswag27 Sorry salah inget, yang 

bener Faskes I, tertera di kartu bpjs 

kesehatan ngab 

sorry salah faskes tertera kartu 

bpjs sehat ngab 
pos 

165 

@mariskarivaa Ooh, jadi ada 

ketentuannya juga ya spesifikasinya 

gimana? Kalo kita pilih diluar itu BPJS 

nambahin doang ga bisa ya? 

ooh spesifikasi pilih bpjs 

nambahin tidak 
pos 
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166 Orang lanjut usia antre BPJS 

https://t.co/XjB9daDSsG 
orang usia antre bpjs neg 

167 @sigitekayunanda Bisaa tp frame yg bpjs 

ga ada yg sesuai selera ku huhu 

frame bpjs tidak sesuai selera 

huhu 
neg 

168 
@bepejeel Salam DiJEBAK (investasi, 

Jiwasraya, Ekonomi meroket, Bpjs, 

Asabri, Kartu_pra_kerja) 

salam jebak investasi jiwasraya 

ekonomi roket bpjs asabri kartu 

pra kerja 

neg 

169 
Bapak kena OA beberapa tahun yg lalu, 

kedua lutut udah di replace smua, 

alhamdulillah dicover BPJS gaes 

sentuh lutut replace smua 

dicover bpjs teman 
pos 

170 

Mb #puanmaharani  kencengin ajah  tuh 

Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) 

Kesehatan.,  Ora mayar nemeneni kok 

an, mosok 

mega byte kencengin ajah 

badan kelola jamin sosial bpjs 

sehat ora mayar nemeneni 

mosok 

neg 

171 
Parah prioritasnya, Emang biarin rakyat 

mati beneran dah, Mana bpjs dinaikin 

lagi! 

parah prioritas rakyat mati bpjs 

dinaikin 
neg 

172 
Pembayaran Premi BPJS Karangasem 

Minus 58 Milliar, Bupati Sumatri : 

Provinsi Lempar Handuk 

bayar premi bpjs karangasem 

minus milliar bupati sumatri 

provinsi lempar handuk 

neg 

173 

Mb #puanmaharani  kencengin ajah  tuh 

Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) 

Kesehatan.,  Ora mayar nemeneni kok an 

https://t.co/OiEjMoS5k0 

mega byte kencengin ajah 

badan kelola jamin sosial bpjs 

sehat ora mayar nemeneni 

neg 

174 ribet banget ngurusin bpjs susah urus bpjs neg 

175 @bogalbogel Maaf mas mau tanya, 

apakah tdk menggunakan BPJS? 
maaf abang tidak bpjs pos 

176 Dibilangin bpjs suruh motong langsung 

dari gaji elah 

dibilangin bpjs suruh motong 

gaji elah 
neg 

177 

Pernah make BPJS JKN dan 

ketenagakerjaan untuk kesehatan 

Grinning face with smiling eyes Jkn: 

operasi gigi geraham Ketenagakerjaan: 

operasi patah tulang kecelakaan pulang 

kerja. Dan semuanya full cover ga keluar 

duit sepeserpun. 

make bpjs jkn ketenagakerjaan 

sehat grinning face with smiling 

eyes jkn operasi gigi geraham 

ketenagakerjaan operasi patah 

tulang celaka pulang kerja full 

cover tidak uang peser 

pos 

178 
ping ayo cepet2 keburu kantor bpjs na 

tutup" dann taraaa mampir dlu lah supaya 

tida mengantuk hehe 

ping cepet keburu kantor bpjs 

tutup dann taraa mampir tidak 

antuk 

pos 

179 Bayar BPJS dulu ya... bayar bpjs pos 

180 

@HumasFatmawati agak kecewa dengan 

pelayanan bpjs untuk poli ortopedi, 

berkas yg diberikan kurang lengkap 

untuk lanjutan MRI sehingga harus minta 

berkas yg kurang dan jadwal ngulang 

lagi. knapa ga diinfokan semua berkas yg 

dibutuhkan, kan tiap kunjungan harus 

nunggu sebulan. huft 

kecewa layan bpjs pol ortopedi 

berkas lengkap mri berkas 

jadwal ngulang tidak info 

berkas butuh kunjung tunggu 

huft 

neg 
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181 

Senin pagi berniat untuk ngurusin bpjs ke 

faskes sebelum ke rskgm, pikirku ya 

bakal dicabut nanti di rskgm pas ke 

faskes niatnya mau minta surat rujukan 

tau tau diperiksa malah dicabut hari itu 

juga -_- 

senin pagi niat urus bpjs faskes 

belum rskgm pikir cabut rskgm 

pas faskes niat surat rujuk 

periksa cabut 

pos 

182 Mudahkan Warga, Bayar BPJS dan Pajak 

Pakai Sampah https://t.co/8nIVj4kelE 

mudah warga bayar bpjs pajak 

pakai sampah 
pos 

183 
@jonathanend bokap ngalamin sendiri 

pake BPJS. Ngurusin jantungnya di RS 

Harapan Kita. Bersyukur ada BPJS 

ayah ngalamin pakai bpjs urus 

jantung harap syukur bpjs 
pos 

184 
@dukcapiljakarta @Kemendagri_RI 

@ccdukcapil update NIK dan No KK 

untuk inkuiri data di BPJS Kesehatan. 

update nik tidak kakak inkuiri 

data bpjs sehat 
pos 

185 
Orang gila.. dikira perawatan ditanggung 

BPJS apa.. nego stengah harga ga dikasih 

nyolot https://t.co/s7AEk8LaPZ 

orang gila tanggung bpjs nego 

stengah harga tidak kasih 

nyolot 

neg 

186 @bogalbogel lha kok ga pake BPJS mas? lha tidak pakai bpjs abang pos 

187 
Orang gila.. dikira perawatan ditanggung 

BPJS apa.. nego stengah harga ga dikasih 

nyolot https://t.co/s7AEk8LaPZ 

orang gila tanggung bpjs nego 

stengah harga tidak kasih 

nyolot 

neg 

188 

Dulu gue mau beli kacamata pake bpjs 

tapi gak jadi beli karena gue juga jualan 

kacamata, dulu kelas 3 kata pihak RS 

dapat 200rb tp skrg jadi 150rb, iuran naik 

tp klaim pembelian kacamata malah 

turun, weleh weleh !!! 

beli kacamata pakai bpjs tidak 

beli jual kacamata kelas iur 

klaim belian kacamata turun 

weleh weleh 

pos 

189 
Jatah kacamata BPJS masih lama lagi 

bulan September #tim-pasienyg suka-

ngeclaim-kacamata-bpjs-2tahun-sekali 

jatah kacamata bpjs september 

sukangeclaimkacamatabpjs 

tahunsekali 

pos 

190 @fromiescaptain iya udah saya daftarin 

bpjs cap 
daftarin bpjs cap pos 

191 

@BPJSKesehatanRI Pelajari lagi ya 

sistem yg ada di BPJS Kesehatan, supaya 

bisa menyampaikan informasi dengan 

tepat. 

ajar sistem bpjs sehat informasi pos 

192 

ada2 aja deh sakit disaat spt ini hem  

sedang tak di cover bpjs padahal. kmrn 

sblm tidur udh minum imboost juga hiks 

tp pas pagi tetep aja.. 

sakit spt tidak cover bpjs 

kemarin sblm tidur minum 

imboost hiks pas pagi 

neg 

193 @dukunbayi Iya korban BPJS korban bpjs neg 

194 

Baca replynya terus hampir semua 

komentarnya kenapa gak pake BPJS..   

Ayah Bunda, inilah pentingnya 

membayar BPJS secara rutin. Biar gak 

kaget kalo musti masuk RS..   + Jadinya 

tenang pas dirawat karena full cover. 

baca replynya komentar tidak 

pakai bpjs ayah bunda ting 

bayar bpjs rutin tidak kejut 

musti masuk tenang pas rawat 

full cover 

pos 
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195 

Min setelah saya lepas KK dengan 

kelurga dan buat KK baru BPJS saya 

mati, bagaimana mengurusnya kembali?  

@BPJSKesehatanRI 

urus lepas kakak kelurga kakak 

bpjs mati urus 
pos 

196 

@BPJSKesehatanRI Halo min 

@BPJSKesehatanRI saya mau tanya, utk 

pemotongan pembayaran iuran 

(autodebet) BNI prosesnya gmna? 

urus potong bayar iur autodebet 

bni proses 
pos 

197 @arwidodo Mending gaji ny mereka buat 

bayar kerugian bpjs lebih bermanfaat 

mending gaji bayar rugi bpjs 

manfaat 
neg 

198 
@BPJSKesehatanRI min mau tny ,, 

kalau ke dokter kulit jg di fasilitasi oleh 

bpjs ? 

urus tny dokter kulit jangan 

fasilitas bpjs 
pos 

199 
Tidak ingin terlambat membayar BPJS 

Kesehatan sudah banyak membantu 

pengobatan keluargaku. 

tidak lambat bayar bpjs sehat 

bantu obat keluarga 
pos 

200 
@BPJSKesehatanRI halo min, apakah 

dapat melakukan pembelian kacamata 

dengan BPJS? 

urus laku belian kacamata bpjs pos 

201 
@ccdukcapil @sukamto72659905 saya 

sudah menunggu 2 minggu lebih, untuk 

mendaftarkan istri saya ke bpjs 

tunggu minggu daftar istri bpjs neg 

202 
@HadalAmphipod Soalnya mereka tau, 

patah hati gak di tanggung bpjs. 

Makanya di kasih solusi begitu 

patah hati tidak tanggung bpjs 

kasih solusi 
neg 

203 
@ApriliaLin @jokowi Jiwasraya, BPJS, 

Krakatau steel semua rugi Apa perlu 

anies disalahkan juga 

jiwasraya bpjs krakatau steel 

rugi anies salah 
neg 

204 ngeri beroohhh itu berita d koran bpjs 

umurnya tinggal 2 bulan :3 

ngeri beroohh berita koran bpjs 

umur tinggal 
neg 

205 

@istnadaa @annannyk @jiemiardian 

Bisa kak. Aku asma udah 11 tahun. Udah 

dirawat beberapa kali dan di cover bpjs. 

https://t.co/wlstBJekSe 

kak asma rawat kali cover bpjs pos 

206 

v@meyrzashrie @jonathanend BPJS itu 

maksimal setahun 250 juta, gak 

percaya?tanya sama mereka yang pasang 

iklan https://t.co/TZzyoQwB9q 

bpjs maksimal juta tidak 

percaya pasang iklan 
neg 

207 @popocult La emang gunanya bpjs ga 

buat berobat ap 
bpjs asli obat pos 

208 

@dafidab Aku asma juga kak. Pakai 

bpjs. Dan untuk meminta obat Seretide, 

Obucort, atau Symbicort (obat 

pengontrol) https://t.co/7eGv3kBZ8J 

asma kak pakai bpjs obat 

seretide obucort symbicort obat 

kontrol 

pos 

209 @18autobase Bpjs ditanggung bpjs tanggung pos 

210 @minbelles bpjs tolong dah ini nyawa 

manusia udah diujung tanduk 

bpjs tolong nyawa manusia 

ujung tanduk 
neg 



 

xxxix 

 

211 
@NS_driver @Sir_Edwin Fyi aje... Gila 

karna anyep ga di tanggung BPJS yeh... 

Bhay... 

fyi aje gila anyep tidak 

tanggung bpjs yeh bhay 
neg 

212 guys ada yang pernah konsul masalah 

kulit wajah (gatel2 gitu) pakai bpjs kah? 

guys konsul kulit wajah gatal 

pakai bpjs kah 
pos 

213 
Iya kaa, baim tau luka yang disebabkan 

kesepian tidak ditanggung BPJS :( 

https://t.co/qtjPjT0ukk 

kaa baim luka sepi tidak 

tanggung bpjs 
neg 

214 RT @xximbecile: Intinya.. dukung BPJS. inti dukung bpjs pos 

215 
Andai Biaya piknik bisa di klaim ke bpjs. 

Masuk kategori kesehatan jiwa kan ya? 

Dari pada di kasih psikonarko 

andai biaya piknik klaim bpjs 

masuk kategori sehat jiwa kasih 

psikonarko 

pos 

216 Katanya klinik bpjs sempit, tapi kok 

banyak yang masuk ? 
klinik bpjs sempit masuk neg 

217 

RT @YUsman2024: Kemarin saya tanya 

data peserta BPJS. Dari mana data tsb, 

dan mengapa jumlah PBI APBN 

mencapai angka 96 juta jiwa. 

kemarin data bpjs data tsb pbi 

apbn capai angka juta jiwa 
neg 

218 sayang sekali skincare ga di tanggung 

bpjs- 

sayang skincare tidak tanggung 

bpjs 
neg 

219 
@nalamentari @madjatama Persis. 

Gunakan BPJS yang juga menanggung 

gangguan jiwa 

persis bpjs tanggung ganggu 

jiwa 
pos 

220 semoga habis lebaran bpjs buka 

lowongan lagi. 
habis lebaran bpjs buka lowong pos 

221 @Miss_YupiCadel Kayaknya gak deh... 

Bpjs nanggung covid gak sih? :( 
tidak bpjs nanggung covid tidak pos 

222 
@bakul_janganan @GusMendem1 

@jokowi Lo yg kacian BPJS aja yg 

murah kmn2 protes gmn yg mahal... 

kaci bpjs murah kmn protes 

gmn mahal 
pos 

223 
RT @lokataru_id: Warga berhak tau! 

Buka laporan hasil audit BPKP atas BPJS 

Kesehatan! 

warga hak buka lapor hasil 

audit bpkp bpjs sehat 
neg 

224 
@BPJSKesehatanRI Peserta KIS yg 

ditanggung pemerintah apa punya batas 

danax yg ditanggung BPJS? 

kis tanggung perintah batas 

danax tanggung bpjs 
pos 

225 

@nobi_zen Setiap peserta bpjs wajib 

terdaftar  di Faskes tk. 1 atau FKTP, Fktp 

bisa di klinik, puskesmas 

https://t.co/KH5mN85u5V 

bpjs wajib daftar faskes fktp 

fktp klinik puskesmas 
pos 

226 @18autobase Aku make bpjs, yg mahal 

obatnya bukan dokternya 

make bpjs mahal obat bukan 

dokter 
pos 

227 Ada gak disini yang mandang seseorang 

dari kelas bpjs? 
tidak mandang orang kelas bpjs neg 

228 

@Sandijdr @adit_ya_aje @uthedeni 

@raviopatra Saya bayar BPJS baru 

kemarin masih tarif yg baru. Mas nya 

udah bener fix itu BPJS pakai tarif lama? 

tolong dong kejelasannya 

bayar bpjs kemarin tarif abang 

bpjs pakai tarif tolong 
neg 
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229 
Masih pada mau ikutan pemilu? aing sih 

ogah!   masih pada mau bayar BPJS? 

ogaaahhhhhh. mending di tabung sendiri. 

pemilihan umun ogah bayar 

bpjs ogaahh mending tabung 
neg 

230 

Ohh ternyata rumah sakit ada yang nolak 

bpjs to. Rumah sakit negeri maupun 

swasta ada yang menolakk. 

https://t.co/ArfuAUYFKu 

ohh nyata rumah sakit nolak 

bpjs rumah sakit negeri swasta 

menolakk 

neg 

231 @siti_viola Tidak ditanggung BPJS tidak tanggung bpjs neg 

232 

@fadlizon Bang jubir,,tolong dong mslh 

iuran bpjs,yg sudah di talak 

@MahkamahAgung gimn,suarakan jg itu 

tdk kalah penting,cc @Fahrihamzah 

@mohmahfudmd 

abang jubir tolong mslh iur bpjs 

talak gimn suara jangan tidak 

kalah 

neg 

233 @iluvmilky Kirain ditanggung 

pemerintah kyk bpjs 
tanggung perintah bpjs pos 

234 

Meski iurannya belum turun, tetep sabar 

ya manteman kita doakan supaya BPJS 

semakin menjadi baik dan baik lagi ke 

depannya #BPJSkesehatan 

#TerimakasihBPJS #BPJSMelayani 

https://t.co/qKSULWPS7v 

https://t.co/wsZuKIzE3B 

iur belum turun sabar 

manteman doa bpjs 
pos 

235 

Humas BPJS Kesehatan menjelaskan 

iuran BPJS belum turun juga pasca 

putusan MA karena belum ada putusan 

resmi dari MA. Begitu ada putusan 

resmi, iuran BPJS pasti turun. Tetap 

dukung BPJS memberikan layanan 

terbaik ya gaes. #BPJSkesehatan 

#TerimakasihBPJS #BPJSMelayani 

https://t.co/u06ApJumCQ 

humas bpjs sehat iur bpjs belum 

turun pasca putus belum putus 

resmi putus resmi iur bpjs turun 

dukung bpjs layan teman 

pos 

236 

Sudahlah kena dampak sosial dan 

ekonomi karena pandemi corona, rakyat 

masih disuruh berterima kasih pada BPJS 

yg tdk mau menurunkan iuran sesuai 

keputusan MA.  Luar biasa emang 

peternak buzzeRp ini 

https://t.co/wTMcXErwwu 

sentuh dampak sosial ekonomi 

pandemi corona rakyat suruh 

terima kasih bpjs tidak turun iur 

sesuai putus ternak buzzerp 

neg 

237 

@duniamanji dan itu juga cicilan yang ga 

bisa kita lunasin karen itu mengikat 

sumur hidup, apalagi sekarang bpjs 

nambah 2 kali lipat, memang bukan 

urusan bang manji sih tapi juga ya 

gimana ya berat banget rasanya, emang 

orang yg ga punya tu nyusahin makan 

cicil tidak lunasin ikat sumur 

hidup bpjs nambah kali lipat 

bukan urus abang manji berat 

orang tidak susah makan 

pos 

238 

Jadi kita tunggu aja keputusan resmi dari 

Mk soal iuran bpjs kesehatan ini jadinya 

seperti apa, semoga aja keputusannya 

memang adil dan yg terbaik 

tunggu putus resmi iur bpjs 

sehat putus adil 
pos 
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#terimakasihbpjs #bpjsmelayani 

#bpjskesehatan 

239 

Yang sabar ya gaes walau iuran belum 

turun. Sementara itu tetap dukung 

#BPJSkesehatan melakukan tugasnya 

melayani masyarakat biar bagaimanapun 

keberlanjutan BPJS Kesehatan untuk 

kebaikan bersama. #TerimakasihBPJS 

#BPJSMelayan https://t.co/U2DVPJJNod 

sabar teman iur belum turun 

dukung laku tugas layan 

masyarakat bpjs sehat 

pos 

240 

@ustadtengkuzul @jokowi Pak barusan 

saya bayar BPJS hasil keputusan MA tdk 

berpengaruh apa2,sy ttp bayar sesuai 

kenaikan pemerintah 100% 

bayar bpjs hasil putus tidak 

pengaruh ttp bayar sesuai 

perintah 

neg 

241 @dw_saptarini BPJS udah bubar dek. 

Rugi terus. 
bpjs buka bareng dek rugi neg 

242 

Humas BPJS Kesehatan menjelaskan 

iuran BPJS belum turun juga pasca 

putusan MA karena belum ada putusan 

resmi dari MA. Begitu ada putusan 

resmi, iuran BPJS pasti turun. Tetap 

dukung BPJS memberikan layanan 

terbaik ya gaes. #BPJSkesehatan 

#TerimakasihBPJS #BPJSMelayani 

https://t.co/7QcUfaBMCm 

humas bpjs sehat iur bpjs belum 

turun pasca putus belum putus 

resmi putus resmi iur bpjs turun 

dukung bpjs layan teman 

pos 

243 @ButuhbantuanmuO Bisa pakai bpjs 

mas, saya dpt bebarapa kali gratis 

pakai bpjs abang bebarapa kali 

gratis 
pos 

244 

@Ronnie_Rusli Kasihan prof pasien 

orang tidak mampu, sy pernah denger 

item obat untuk jantung dan diabetes 

itemnya dikurangi, beda dengan waktu 

BPJS masih awal2, dokter gak bisa apa2 

juga... 

kasihan prof pasien orang tidak 

dengar item obat jantung 

diabetes item beda bpjs dokter 

tidak 

neg 

245 @iniayusr BPJS misal saya urus besok 

apa bisa lgsg dapat obatnya? 
bpjs urus besok obat pos 

246 @ButuhbantuanmuO Padahal ini pakai 

bpjs bisa loh pak.. 
pakai bpjs pos 

247 

@dr_koko28 @BPJSKesehatanRI 

Medical ceck up tidak pernah dicover 

BPJS. BPJS menanggung pengobatan 

bukan pencegahan. Padahal medical ceck 

up itu penting, 6bln sekali. Prosedur agar 

bisa ditest swab juga seperti MCU kan. 

Ongkos sendiri. 

medical ceck tidak dicover bpjs 

bpjs tanggung obat bukan cegah 

medical ceck prosedur ditest 

swab mcu ongkos 

neg 

248 

@dr_koko28 @BPJSKesehatanRI 

Medical ceck up tidak pernah dicover 

BPJS. BPJS menanggung pengobatan 

bukan pencegahan. Padahal medical ceck 

up itu penting, 6bln sekali. Prosedur agar 

bisa ditest swab juga seperti MCU kan. 

Ongkos sendiri. 

medical ceck tidak dicover bpjs 

bpjs tanggung obat bukan cegah 

medical ceck prosedur ditest 

swab mcu ongkos 

neg 
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249 @OryzasativaFn Yup.. peserta puas 

dengan layanan BPJS 
yup puas layan bpjs pos 

250 
Gw takut pembatalan kenaikan BPJS jg 

prank seperti relaksasi kredit untuk UKM 

kmrn #TerimakasihBPJS Jubir presiden 

takut batal bpjs jangan prank 

relaksasi kredit ukm kemarin 

jubir presiden 

neg 

251 @kryssie_fx antrian bpjs mah kalah kak antri bpjs kalah kak neg 

252 

@ButuhbantuanmuO Untuk pendaftaran 

bpjs kesehatannya, bisa melalui mobile 

jkn (download di apps store)  dan 

mendaftarkan kepesertaan baru lwt situ 

ya pak. Semoga bapak dan sekeluarga di 

berikan kesahatan selalu. Amin 

daftar bpjs sehat mobile jkn 

download apps store daftar 

kepesertaan lwt keluarga 

kesahatan 

pos 

253 

@dr_koko28 @BPJSKesehatanRI Ibu 

Mertua Batuk Malah Parno SybBawa Ke 

RS Takut Berita Yg Beredar.. Beliau 

Saya Daftarkan BPJS Mandiri Meski 

Hanya Kelas3 Sesuai Kemampuan Kami 

mertua batuk parno sybbawa 

takut berita edar daftar bpjs 

mandiri kelas sesuai 

pos 

254 
@BPJSKesehatanRI Kenapa ya bikin 

bpjs sekarang persyaratannya susaaaaah 

banget. Padahal lagi genting euy 

bpjs syarat susaah genting euy neg 

255 
@ririndymuliani Sakit apa emang ? Sama 

ko aku juga tiap hari minum obat dan 

punya 5 bpjs. 

sakit minum obat bpjs pos 

256 

Waspada terus ama kesehatan ya temen 

temen. Jangan lupa untuk terus 

berolahraga dan terus konsumsi makanan 

sehat dan cukup gizi. Eh... Sudah bayar 

premi BPJS Kesehatan nya belum?. Ayo 

jangan telat biar bisa digunakan terus. 

#BPJSKesehatan #TerimakasihBPJS 

#BPJSMelayani 

waspada sehat teman teman 

jangan lupa olahraga konsumsi 

makan sehat gizi bayar premi 

bpjs sehat belum jangan telat 

pos 

257 

Coba saja tidak ada BPJS, dimana ayah 

saya harus mencari uang d saat dadakan 

harus operasi usus buntu? (6-04-2017) 

trus telenokospi usus besar (20-08-2019) 

dan ternyata sakit kolitis ulseratif kronis, 

dan harus minum obat itu setiap harinya 

hingga benar-benar sembuh kata dokter 

coba tidak bpjs ayah cari uang 

operasi usus buntu telenokospi 

usus nyata sakit kolitis ulseratif 

kronis minum obat benarbenar 

sembuh dokter 

pos 

258 

@tirta_hudhi dok mau tanya dong, di tgl 

17 Maret saya kontrol ke klinik bpjs di 

@pemkotbekasi @InfoBekasi karena ada 

batuk berdahak dan sakit tenggorokan 

tetapi tidak ada demam, akhirnya saya 

dikasih obat batuk, antibiotik, serta obat 

radang 

dok tgl maret kontrol klinik 

bpjs batuk dahak sakit 

tenggorok tidak demam kasih 

obat batuk antibiotik obat 

radang 

pos 

259 

Jadi bukan karena ingkar janji lho, tapi 

karena memang belum turun putusannya. 

Semangat BPJS, selalu melayani dengan 

hati, dengan gotong royong semua 

bukan ingkar janji belum turun 

putus semangat bpjs layan hati 

gotong royong tolong 

pos 
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tertolong. #BPJSMelayani 

#BPJSKesehatan #TerimaKasihBPJS 

260 

@BPJSKesehatanRI  Selamat malam 

min, sy peserta baru untuk Bpjs mandiri 

yang daftar secaramanual ke kantor Bpjs. 

Setelah persyaratan saya penuhi dan 

mendapat Virtual account  & dan 

pembayaran  ketempat yg disarankan 

petugas. Gimana sy dapat kartu angg 

selamat malam urus bpjs 

mandiri daftar secaramanual 

kantor bpjs syarat penuh virtual 

account ampun bayar saran 

tugas kartu angg 

pos 

261 @imlethargy Kasih BPJS aja kak :) kasih bpjs kak pos 

262 

@tkalimantan888 @alfarizi_rafi 

@ustadtengkuzul Administrasi yg mana 

om buzzeRp??? Knp waktu naik bisa 

secepat kilat, ketika diputuskan MA 

turun knp berbelit2?? Apa MA hatus 

teriak2 dikuping BPJS?? 

administrasi buzzerp knp cepat 

kilat putus turun knp belit hatus 

teriak kuping bpjs 

neg 

263 

trus duitnya kmn ?? , buat apa rakyat byr 

BPJS ? mending turun ini naik2 , masa 

pandemic naik2 harga mulu ..  kalau case 

menurun gpp , ini udah naik parah pulak 

.. 

duit kmn rakyat byr bpjs 

mending turun pandemic harga 

mulu case turun tidak apa apa 

parah 

neg 

264 
@phylicious_ @mbahndi Di cover, mas. 

Saya sudah setahun berobat ke psikiater 

dan di cover bpjs 

cover abang obat psikiater 

cover bpjs 
pos 

265 
Wali Kota Malang Apresiasi Layanan 

Antre Online BPJS Kesehatan 

https://t.co/Z2Nyda6wKP 

wali kota malang apresiasi 

layan antre bpjs sehat 
pos 

266 Apa gunanya bayar iuran bpjs tp di 

rumah sakit bayar pake umum? 

bayar iur bpjs rumah sakit bayar 

pakai 
neg 

267 

@ajeng_alice @dirgarambe Tes rapid yg 

ada mbak. Tp RS HGA sama sekali gak 

mau terima, mereka asik rujuk ke RS 

rujukan virus covid, sementara RSnya 

gak menerima BPJS. Gmana dong 

tes rapid kakak hga tidak terima 

asik rujuk rujuk virus covid 

rsnya tolak bpjs 

neg 

268 Demi keberlanjutan BPJS tetap mau 

bersabar dikit dah https://t.co/ls8kQsxcjJ 
bpjs sabar dikit pos 

269 

@ErnyKusuma6 Bong..gw bayar bpjs 

dari bulan januari sampai maret naik 

100%.. Keputusan MA bulan 

februari..maret ngga perubahan tetap 

naik..kapan turunnya bong 

bong bayar bpjs januari maret 

putus februari maret tidak ubah 

turun bong 

neg 

270 BPJS naik untung batal hh edan curiga 

nih duit nya ntah kmna -_- 

bpjs untung batal edan curiga 

uang tidak kmna 
neg 

271 
Kalo orang yang postifi corona dirawat 

dirumah sakit, biayanya ditanggung bpjs 

gak sih ? #TolakDaruratSipil 

orang postifi corona rawat 

rumah sakit biaya tanggung 

bpjs tidak 

pos 

272 
@phylicious_ Iya kak. Ke faskes pertama 

dlu. Krn utk bisa dilayani via BPJS di 

rumah sakit hrs ada surat rujukan dr 

kak faskes layan bpjs rumah 

sakit hrs surat rujuk faskes alam 

slama 

pos 
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faskes pertama. Itu pengalaman saya 

slama ini 

273 Bpjs ini bajingan ! 

https://t.co/2bmsay2Lqg 
bpjs bajing neg 

274 

@mbahndi "obatnya ditanggung BPJS"  

setuju banget, makannya sedih bgt kalo 

sampe bpjs bangkrut. karena harga 

obatnya buat mood stabilizer mahal bgt :( 

obat tanggung bpjs tuju makan 

sedih bpjs bangkrut harga obat 

stabilizer mahal 

pos 

275 

@ustadtengkuzul @mahkamah_agung_ 

@Humas_MA Betul Ustadz, kasihan 

sodara kita yg kurang beruntung disaat 

musibah seperti ini, masih harus 

ditambah dengan beban iuran bpjs 

ustadz kasihan saudara untung 

musibah beban iur bpjs 
neg 

276 

Keluarga jg harus memahami bhw 

pengobatan ini butuh waktu dan kadang 

panjang. Belum lagi harus bisa menerima 

kondisi ada kelg yg mengalami gangguan 

Bipolar. Ini perlu untuk diingat krn 

sering kali jg kelg menjadi penghambat 

pasien bipolar berobat. Obatny 

ditanggung BPJS. #end 

keluarga jangan paham bhw 

obat butuh belum terima 

kondisi kelg alami ganggu 

bipolar kali jangan kelg hambat 

pasien bipolar obat obatny 

tanggung bpjs 

pos 

277 @Frimawan Di apotek aja biar bisa pakai 

bpjs 
apotek pakai bpjs pos 

278 

#TerimakasihBPJS lagi tranding ya.. 

mang ada apaan si? Btw katanya BPJS ga 

jadi naik, tapi ko tagihan iuran saya 2kali 

lipat ya??? Apa ada yang sama? 

tranding mang btw bpjs tidak 

tagih iur kali lipat 
neg 

279 

@saifulum @_dwialfian @tirta_hudhi 

@guudisnow Bapak saya juga kak, sedih 

pas denger dokter bilang, gak bs sembuh. 

Tapi, sy menggunakan bpjs, sehingga 

untuk obat ditanggung bpjs 

kak sedih pas dengar dokter 

bilang tidak sembuh bpjs obat 

tanggung bpjs 

pos 

280 
@berylshafwaa Padahal pajaknya juga 

benchmarknya buat ngobatin mereka lagi 

lewat bpjs, muter gitu aja 

pajak benchmarknya ngobatin 

bpjs muter 
pos 

281 

@ustadtengkuzul Yg kasihan adlh orang 

yg system pembayarannya dgn Auto 

debet pembayaran BPJS dari Rekening 

Tabungannya, pasti yg di debet oleh 

Bank adlh nominal iuran stlh Naik. Pdhl 

Keputusan Mahkamah Agung itu sdh 

Inkrach (mengikat) / berkekuatan hukum 

kasihan adlh orang system 

bayar otomatis debet bayar bpjs 

rekening tabung debet bank 

adlh nominal iur stlh pdhl putus 

mahkamah agung sdh inkrach 

ikat kuat hukum 

neg 

282 
@ririndymuliani Sangat memvantu 

sekali emang Bpjs, semangat ya cepat 

pulih sehat kembali 

memvantu bpjs semangat cepat 

pulih sehat 
pos 

283 kukira bln april normal lg byr bpjs, 

ternyata sama aja 

kukira april normal byr bpjs 

nyata 
neg 

284 
Satu minggu. Dua minggu. Kita pun 

menunggu. Kapankah saatnya secara 

resmi pemerintah membuat peraturan 

minggu minggu tunggu kap 

resmi perintah atur batal iur 

bpjs sehat 

neg 
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untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS 

Kesehatan. 

285 
Gimana kabarnya BPJS? Iuran nya Gak 

jadi naik? Atau gak jadi turun?  

#TerimakasihBPJS 

kabar bpjs iur tidak tidak turun neg 

286 

2 Tahun lalu ibu mertuaku pingsan, 

ternyata ada gumpalan darah diotak dan 

itu harus dioprasi. Kejadian itu h-14 aku 

mau nikah. Untungnya ada BPJS yg 

tanggung semua sampai hari ini mertua 

masih konsumsi obat utk saraf dan semua 

ditanggung BPJS juga. 

#TerimakasihBPJS 

mertua pingsan nyata gumpal 

darah otak dioprasi nikah 

untung bpjs tanggung mertua 

konsumsi obat saraf tanggung 

bpjs 

pos 

287 

@OnlyKharisma Sampai kapan yo ? 

Apalagi saat pandemi gini. Masa iya 

jojong bayar dengan biaya naik. Apalagi 

skrang apa2 terkendala. Saya yakin bpjs 

bijaksana kali. Ya bantu orang lagi susah 

lagi pandemi gini 

pandemi jojong bayar biaya 

skrang kendala bpjs bijaksana 

kali bantu orang susah pandemi 

neg 

288 

@ririndymuliani klo telat bayar bulan 

depan nya ga dilayanin lg sama bpjs 

seblm dibayar lg.padahal mk bilang ga jd 

naik tapi tetap aja bayarnya 42rb. 

telat bayar tidak dilayanin bpjs 

seblm bayar bilang tidak bayar 
neg 

289 
Ada yang pernah ke klinik gigi maxilla 

slawi ga? Klo pake bpjs urutannya kek 

gmn?  Thanks u. [TF] 

klinik gigi maxilla slawi tidak 

pakai bpjs urut gmn 
pos 

290 

@pemkotdepok untuk update elemen kk 

ke disdukcapil depok gimana apakah bisa 

via email atau tersedia aplikasi online 

disdukcapil depok seperti daerah lain 

yang proaktif disdukcapilnya karena 

bolak balik ke kelurahan terus, urus bpjs 

kesehatan dipersulit ka 

update elemen kakak 

disdukcapil depok email 

aplikasi disdukcapil depok 

daerah proaktif disdukcapilnya 

bolak lurah urus bpjs sehat sulit 

kak 

neg 

291 mendaftar bpjs, tarik napas panjang daftar bpjs tarik nafas neg 

292 @difasrr Tetep berobat di umum, apa 

guna saya bayar bpjs? 
obat bayar bpjs neg 

293 
@kamiliaPuspa @utuntauk Pajak dan 

BPJS yang kami bayar kemana tuan 

Presiden?  #TolakDaruratSipil 

pajak bpjs bayar tuan presiden neg 

294 

Pacarku pagi2 bangunin buat berjemur. 

Aku berjemur untuk  Menghindari 

corona  Menyembuhkan lutut   Iya lutut 

gua ada masalah udah kaya nenek2. Buat 

yg pernah jatoh dan numpu beban di 

lutut, lgsg periksa ya, jgn ntar ntar. Skrg 

ada bpjs kok 

pacar pagi bangun jemur jemur 

hindar corona sembuh lutut 

lutut kaya nenek jatuh numpu 

beban lutut periksa jangan bpjs 

pos 

295 @YENAKIQU Kayak ngantri BPJS dah 

lama betul 
ngantri bpjs neg 



 

xlvi 

 

296 

@BPJSKesehatanRI selamat siang 

admin, saya menghubungi call center 

bpjs namun tidak dapat tersambung. 

Tolong dicek DM saya. Terima kasih 

selamat siang admin hubung 

call center bpjs tidak sambung 

tolong cek pesan terima kasih 

neg 

297 

@BPJSKesehatanRI Selamat siang min, 

mau tanya apakah call center bpjs sedang 

off? Sebab dari tadi saya coba telepon ke 

1500 400 tidak bisa terus. Terima kasih :) 

selamat siang urus call center 

bpjs off coba telepon tidak 

terima kasih 

neg 

298 

#Kehamilan - Dengan adanya BPJS 

membuat seluruh masyarakat Indonesia 

merasakan pelayanan kesehatan dengan 

mudah. Tidak hanya bermanfaat bagi 

orang sakit, BPJS juga dapat digunakan 

oleh Ibu hamil lho! Berikut ulasan 

prosedurnya menggunakan BPJS 

kesehatan? https://t.co/FqtNb9CaZQ 

bpjs masyarakat indonesia 

layan sehat mudah tidak 

manfaat orang sakit bpjs hamil 

ulas prosedur bpjs sehat 

pos 

299 

@jokowi Yth Bapak Presiden @jokowi 

tolong perintah kan juga kpd 

@BPJSKesehatanRI utk segera 

menurunkan iuran BPJS kesehatan per 1 

April besok, sesuai keputusan MA. 

Katanya Negara Hukum, tp tdk taat 

Hukum. Terima kasih bpk @jokowi 

yth presiden tolong perintah 

turun iur bpjs sehat april besok 

sesuai putus negara hukum 

tidak taat hukum terima kasih 

bpk 

neg 

300 

@BPJSKesehatanRI Jgn lupa per 1 April 

besok, iuran BPJS kesehatan sdh turun 

ya, sesuai keputusan MA. Jgn pura2 lupa 

n sengaja mengesampingkan. Harusnya 

bulan kemaren sdh turun. Jgn berharap 

maklum utk yg kedua kalinya. Ini 

perintah Hukum. Kalo anda tdk me 

jangan lupa april besok iur bpjs 

sehat sdh turun sesuai putus 

jangan pura lupa sengaja 

samping kemaren sdh turun 

jangan harap maklum kali 

perintah hukum tidak 

neg 

301 BPJS belum turun ternyata~~~~ kelas 2 

tetep bayar Rp. 112.500 (sdh admin) 

bpjs belum turun nyata kelas 

bayar rupiah sdh admin 
neg 

302 
@BPJSKesehatanRI bagaiamanq cara 

mengaktifkan bpjs yang telat premi? 

Apakah bisa lewat mbanking 

bagaiamanq aktif bpjs telat 

premi mbanking 
pos 

303 
Etapi klo pke bpjs kadang antrian 

bejibun, 1:10 klo sm yg umum, dilema 

juga. 

pke bpjs antri bejibun lema neg 

304 

BPJS Kesehatan menerapkan langkah-

langkah preventif penyebaran virus 

corona di lingkungan kantor BPJS 

Kesehatan. https://t.co/jPhd3D8ORu 

bpjs sehat terap langkahlangkah 

preventif sebar virus corona 

lingkung kantor bpjs sehat 

pos 

305 

RT @GundiDr: Apalg rs2 yg 

kehidupannya senin kamis akibat tata 

kelola bpjs yg amburadul ga makin 

menjerit tuh krn hrs menambah 

pengeluaran 

apalg hidup senin kamis akibat 

tata kelola bpjs amburadul tidak 

jerit hrs 

neg 

306 
@adhesi_ Soalnya vitamin gak 

ditanggung bpjs, jd hrs makan berat biar 

ttp sehat 

vitamin tidak tanggung bpjs hrs 

makan berat ttp sehat 
neg 
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307 
@rudebish__ Bpjs dapetnya jenerik :(, ga 

dapet yg paten walaopun bpjsku kelas A 

:( sad 

bpjs dapetnya jenerik tidak 

paten walaopun bpjsku kelas 

sad 

neg 

308 
@Dsinathrya @_versoAM Bukan hanya 

corona lol. Yg pake BPJS juga ditolak 

beberapa RS koq. 

bukan corona lol pakai bpjs 

tolak koq 
neg 

309 
Serius nanya nih... Kalo kita terjangkit 

corona, kan ga di cover BPJS, jadi bayar 

sendiri dong(?) 

serius nanya jangkit corona 

tidak cover bpjs bayar 
neg 

310 
Minta surat rujukan aja di oper2 3x naik 

turun tangga keburu brojol duluan gue. 

Skrng mah mending langsung bayar aja 

surat rujuk oper kali turun 

tangga keburu brojol mending 

bayar 

neg 

311 
@BPJSKesehatanRI. Apakah penyetoran 

iuran BPJS bisa di cicil,apa bila sudah 

nunggak 2 tahun ?. Makasi 

setor iur bpjs cicil nunggak 

makasi 
pos 

312 

@nikitabaikk Bisa datang ke fasyankes 

terdekat, misalnya puskesmas tempat 

anda tinggal. Biasanya ini dicover oleh 

bpjs. 

fasyankes puskesmas tinggal 

dicover bpjs 
pos 

313 

RT @ustadtengkuzul: BPJS Defisit, 

TIDAK DITANGGULANGI PENUH 

oleh NEGARA. Padahal Kesehatan  

adalah HAK DASAR RAKYAT 

MISKIN, sesuai UUD 1945 

bpjs defisit tidak tanggulang 

penuh negara sehat hak dasar 

rakyat miskin sesuai uud 

neg 

314 

Mending jg ke psikolog/psikiater aing, by 

bpjs gratis. Misal ada perlu bayar obat ga 

segila ini. Psikotest jelas 

https://t.co/mtMa5Fn2Wk 

mending jangan psikolog 

psikiater bpjs gratis bayar obat 

tidak gila psikotest 

pos 

315 
@kumparan Rumah sakit butuh biaya 

pak,,BPJS lancar tidak tagihannya.. 

Runut dari sana 

rumah sakit butuh biaya bpjs 

lancar tidak tagih runut 
neg 

316 @miawariesta Jgn kan pake BPJS, RS 

nya aja terbatas 
jangan pakai bpjs batas neg 

317 
Ga usah bacot bpjs, ribet gue keburu 

encok. Ga di cover juga gue rasa terapi 

medis 

tidak banyak bicara bpjs susah 

keburu encok tidak cover terapi 

medis 

neg 

318 
@Dsinathrya Saat ini RS swasta byk yg 

masih blom dibayar bpjs, byk RS 

pemerintah yg kekurangan APD. 

swasta byk blom bayar bpjs byk 

perintah apd 
neg 

319 Indonesia kapan gratis? biar BPJS ku 

berguna dikit. 
indonesia gratis bpjs dikit neg 

320 

RT @maosakisaka: @kinclerjoy 

@seblakbaksoxx @CNNIndonesia Ya 

Allah.. BPJS juga gak nanggung ya? 

Ironi banget.. 

allah bpjs tidak nanggung ironi neg 

321 
@robi_a_p @Taufik_H873 @Dsinathrya 

Harusnya BPJS yg bener itu tidak usah 

melibatkan RS swasta. 

bpjs tidak libat swasta neg 
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322 
@bimaprawira Dokter banyak yang 

sudah "potong tarif" dalam pelayanan 

BPJS 

dokter potong tarif layan bpjs neg 

323 
@__anomali__ @Homo_sapiens21 

@Jelantik5 Terus kalo BPJS di naikkan 

itu kan membuat rakyat tambah tercekik. 

bpjs rakyat cekik neg 

324 

@BPJSKesehatanRI selamat pagi admin, 

kalo ingin konfirmasi kalo akun bpjs 

ayah saya untuk segrra di buka 

bagaimana? 

selamat pagi admin konfirmasi 

akun bpjs ayah segrra buka 
pos 

325 

@Teposss @kakeanekowe @inyesz 

@Lovinkcatarina Emg bener ya min 

ngurus bpjs pas sakit menyeramkan? 

@BPJSKesehatanRI 

urus urus bpjs pas sakit seram neg 

326 sakit corona bisa dicover pakai bpjs 

nggak? 

sakit corona dicover pakai bpjs 

tidak 
pos 

327 

Bener, aku kemarin operasi pake BPJS, 

RS nya cepat tanggap banget, bahkan 

dokter bedahku sendiri yang nyariin 

kamarnya 

kemarin operasi pakai bpjs 

cepat tanggap dokter bedah cari 

kamar 

pos 

328 @udamasdan kecewa karena BPJS kecewa bpjs neg 

329 

Mending kehilangan uang transport drpd 

kesehatan wkwk. Sehat mahal, meskipun 

ada bpjs buat periksa wkwk :") 

https://t.co/Hf25iI8L3o 

mending hilang uang transport 

drpd sehat wkwk sehat mahal 

bpjs periksa wkwk 

neg 

330 

Iya mas betul. Dari dulu naik naik terus 

tapi pelayanannya tetep aja gitu gitu. 

Malah ada beberapa rs yang keliatan bgt 

beda bedain pasien bpjs sama pasien 

umum 

abang layan liat beda bedain 

pasien bpjs pasien 
neg 

331 

@BPJSKesehatanRI min, apa betul 

IURAN BPJS kelas 3 tidak jdi di 

naikkan?? Tpi kenapa di aplikasi mobile 

JKN masih tetap 

urus iur bpjs kelas tidak aplikasi 

mobile jkn 
neg 

332 

Kmrn aku ragu mau periksa ke 

puskesmas, krn lg covid gini. Tapi 

ternyata ttp dilayani dengan baik, ramah 

dan maksimal. Puas bangetlah aku pake 

BPJS. Tertolong bgt. 

kemarin ragu periksa 

puskesmas covid nyata ttp 

layan ramah maksimal puas 

pakai bpjs tolong 

pos 

333 
@BPJSKesehatanRI cek lab di 

puskesmas mandiraja 2 Banjarnegaraga 

di tanggung BPJS ya 

cek lab puskesmas mandiraja 

banjarnegaraga tanggung bpjs 
pos 

334 
Tida usah Corona, penyakit yang butuh 

tes lab, rontgen itu BPJS aja gak 

ngejamin alias bayar sendiri. 

tidak corona sakit butuh tes lab 

rontgen bpjs tidak ngejamin 

bayar 

neg 

335 
@KawalCOVID19 @KemenkesRI Tes 

aja ke igd suruh mbayar mahal,bpjs ga 

bisa kepake hadeeeh 

tes igd suruh mbayar mahal 

bpjs tidak kepake hadeeh 
neg 
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336 
2 kali mau gunain faskes BPJS tapi kok 

selalu ribet mulu ya,ribetnya cuma karna 

1 dokter yg sama. 

kali faskes bpjs susah mulu 

ribetnya dokter 
neg 

337 @KaryatiNiken Semangat BPJS keren 

ya. Ga peduli issue 
semangat bpjs keren acuh issue pos 

338 @douegriser Pakai bpjs dong pakai bpjs pos 

339 

RT @ayuuuida: Masya Allah... Ketika 

corona datang, tanpa diminta pegawai 

BPJS Kesehatan menunjukkan 

kepedulian untuk tenaga kesehatan. 

masya allah corona pegawai 

bpjs sehat peduli tenaga sehat 
neg 

340 @smintjae Huhuhu tapi kalau sakit gak 

ditanggung bpjs 

huhuhu sakit tidak tanggung 

bpjs 
neg 

341 

RT @FansRossoneri: @amaliyasbp 

@_whymsycal kalo punya gejala justru 

ditanggung bpjs. asal mulai dari faskes 1. 

nanti dapet rujukan. 

gejala tanggung bpjs faskes 

rujuk 
pos 

342 

Apresiasi yang luar biasa untuk BPJS 

Kesehatan, Semoga gerakan gotong 

royong pegawai BPJS Kesehatan ini 

memberikan bantuan dana 

apresiasi bpjs sehat gerak 

gotong royong pegawai bpjs 

sehat bantu dana 

pos 

343 

Gotong royong pegawai BPJS dalam 

melakukan Gebah (Gerakan Cegah 

Wabah Corona) sudah mencapai 20 

Miliar 

gotong royong pegawai bpjs 

laku gebah gerak cegah wabah 

corona capai miliar 

pos 

344 
Kalau peserta puas dengan layanan BPJS 

Kesehatan. Jadi keberlanjutan BPJS 

untuk kebaikan bersama. 

puas layan bpjs sehat bpjs pos 

345 

Hal ini menunjukan solidaritas dan rasa 

kepedulian yng tinggi dr para karyawan 

BPJS Kesehatan dlm menghadapi 

pandemi 

solidaritas peduli karyawan bpjs 

sehat hadap pandemi 
pos 

346 

Pegawai BPJS Kesehatan memberikan 

kepedulian terhadap tenaga kesehatan 

melalui funding dengan tema Gebah 

Corona. 

pegawai bpjs sehat peduli 

hadap tenaga sehat funding 

tema gebah corona 

pos 

347 

Yuk terus dukung BPJS Kesehatan untuk 

selalu memberikan pelayanan terbaiknya 

bagi semua masyarakat  #BPJSKesehatan 

https://t.co/Kd9iZ28ERk 

dukung bpjs sehat layan 

masyarakat 
pos 

348 Gara" corona abis bersin lngsung cari 

kartu bpjs... 

gara corona habis bersin 

lngsung cari kartu bpjs 
pos 

349 

@baronessa_w @ditzme @OOttit 

@AlghifAqsa Engga bayar kok. Jd kl 

misal dr faskes 1 ada gejala nnti dikasi 

rujukan. 

tidak bayar faskes gejala kasih 

rujuk 
pos 

350 

Wah ada gebrakan baru ni dari BPJS  . 

Ayo kita dukung dan hebatnya BPJS 

suda mengumpulkan dana  setengah 

miliar. 

gebrak bpjs dukung hebat bpjs 

suda kumpul dana miliar 
pos 
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351 
@lantaienam @blogdokter Sejak kpn 

BPJS ngasih uang lebih ke pasien yg 

berobat ,,?? 

kpn bpjs kasih uang pasien obat neg 

352 

@dr_koko28 Berdayakan struktur 

BPJS....masing2 puskesmas mengawal 

wilayahnya mengedukasikan warga dan 

keluarga... 

daya struktur bpjs puskesmas 

wilayah edukasi warga keluarga 
pos 

353 

RT @dinithea: Seperti pegawai BPJS 

Kesehatan yang mengadakan funding 

untuk tenaga kesehatan yang berjibaku di 

lapangan. 

pegawai bpjs sehat funding 

tenaga sehat berjibaku lapang 
pos 

354 
RT @LokadataID: Biaya pasien Covid-

19 akan ditanggung Kemenkes, bukan 

oleh BPJS, melalui rumah sakit rujukan. 

biaya pasien covid tanggung 

kemenkes bukan bpjs rumah 

sakit rujuk 

neg 

355 
@ddnsrn @BPJSKesehatanRI Tentu 

BPJS ga niat kok. Yang penting atasan 

dapat uang banyak ajah. 

bpjs tidak niat uang ajah neg 

356 Halo @BPJSKesehatanRI untuk iuran 

bpjs jadi naik atau tidak sebenarnya? 
iur bpjs tidak neg 

357 Kalo kena corona jangan pake bpjs yak 
sentuh corona jangan pakai bpjs 

yak 
neg 

358 
@FakhriIlyas1 @farhansyatrie 

@yudhakhel @ficofachriza_ Luka bakar 

tidak di tanggung BPJS 

luka bakar tidak tanggung bpjs neg 

359 

Stay home gegara wabah covid-19 

membuat masyarakat sangat berhati-hati. 

Syukurlah BPJS Kesehatan memberikan 

pelayanan yang terbaik 

gegara wabah covid masyarakat 

berhatihati syukur bpjs sehat 

layan 

pos 

360 
Kenapa pelayanan kalo pakai bpjs dan 

tdk pakai bpjs (bayar sendiri) beda? Masa 

iyaa harus ngomel2 di klinik 

layan pakai bpjs tidak pakai 

bpjs bayar beda ngomel klinik 
neg 

361 

Keren ya BPJS tetap memberi pelayanan 

terbaik kepada masyarakat di tengah 

wabah seperti ini #BPJSKESEHATAN 

https://t.co/ZWUEqVbiJ8 

keren bpjs layan masyarakat 

wabah 
pos 

362 

RT @BamsBulaksumur: Salut dengan 

langkah taktis pegawai BPJS Kesehatan 

yang memberikan kepedulian terhadap 

tenaga kesehatan melalui funding 

salut langkah taktis pegawai 

bpjs sehat peduli hadap tenaga 

sehat funding 

pos 

363 

So BPJS harus survive ya, karena 

keberlanjutan BPJS baik utk kita semua 

#BPJSKESEHATAN #terimakasihBPJS 

#BPJSMELAYANI 

#BPJSEDUKASICORONA 

bpjs survive bpjs pos 

364 
@siiDEMPLON Haha, ga caya 90, 

palingan 40 la,, ada la nanti pake krt bpjs 

fasilitasnya 

tidak caya pakai krt bpjs 

fasilitas 
pos 

365 Semoga semangat saling bahu membahu 

ini jadi ladang pahala.  Dukung BPJS 

semangat bahu bahu ladang 

pahala dukung bpjs sehat layan 
pos 
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Kesehatan memberikan layanan terbaik. 

https://t.co/gWdJCbr7jY 

366 

RT @kenziefesti: Terobosan baru nih 

dari BPJS  . Ayo kita dukung dan 

hebatnya BPJS suda mengumpulkan dana 

setengah miliar. 

terobos bpjs dukung hebat bpjs 

suda kumpul dana miliar 
pos 

367 

Dan inilah wujud dukungan BPJS 

Kesehatan untuk selalu memberikan 

layanan terbaik.  #BPJSKesehatan 

#TerimakasihBPJS 

wujud dukung bpjs sehat layan pos 

368 

Salut banget dengan BPJS Kesehatan, 

kinerja yang patut diacungi jempol. Dari 

dulu sampai sekarang BPJS Kesehatan 

https://t.co/90G2lP0gar 

salut bpjs sehat kinerja patut 

acung jempol bpjs sehat 
pos 

369 

Enak yahh jadi warga KorSel di saat 

virus lagi gawat2nya bisa di tes secara 

gratis, andai bpjs mengcover tes ini 

https://t.co/nNjpPqAPIv 

enak yahh warga korsel virus 

gawat tes gratis andai bpjs 

mengcover tes 

neg 

370 
Ditengah wabah yang melanda, semangat 

BPJS Kesehatan dalam meningkatkan 

pelayanan patut diapresiasikan. 

wabah landa semangat bpjs 

sehat tingkat layan patut 

apresiasi 

pos 

371 

Kepedulian BPJS memang nyata 

adanya... Semoga kita bisa sama2 

menujukkan kepedulian kita kepada 

sesama. 

peduli bpjs nyata menujukkan 

peduli 
pos 

372 
Dukung BPJS Kesehatan memberikan 

layanan terbaik. Alhamdulillah Peserta 

puas dengan layanan BPJS Kesehatan. 

dukung bpjs sehat layan puas 

layan bpjs sehat 
pos 

373 
@wiwieen2094 Iya betul, semoga 

semakin banyak masyarakat yang puas 

ya thd BPJS Kesehatan 

masyarakat puas hadap bpjs 

sehat 
pos 

374 @FionazIsza Bangga terhadap dedikasi 

BPJS Kesehatan 

bangga hadap dedikasi bpjs 

sehat 
pos 

375 

RT @zarazettirazr: Karena BPJS, Dokter 

Spesialis dibayar Rp 6.000/pasien/hari, 

Dokter Umum Rp 2.000/pasien/perhari 

bahkan Calon Spesialis 

bpjs dokter spesialis bayar 

rupiah pasien dokter rupiah 

pasien calon spesialis 

neg 

376 

RT @Mella_Rozze: @dicky_tinton 

@ros_aruna @EOCRU_Official 

@ConversationIDN @BPJSKesehatanRI 

parah si bpjs tuh bsa seharian di rmh 

sakit. 

parah bpjs bsa rmh sakit neg 

377 @blogger_kendal Saya pun bangga jadi 

bagian dari BPJS Kesehatan 
bangga bpjs sehat pos 

378 

@naegazas Iyaa makanya, ga bisa 

ditanggung bpjs juga katanya. Aku 

pernah baca thread pengalaman org yg 

test corona. 

tidak tanggung bpjs baca thread 

alam orang test corona 
neg 

379 @antosetiawan74 Salut sama BPJS 

Kesehatan 
salut bpjs sehat pos 
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380 
@GundiDr @bukandz0emient Ya gmn 

ga kacau penanganan corona di negeri ini 

lha bpjs aja masih bnyk yg nunggak ke rs 

gmn tidak kacau tangan corona 

negeri lha bpjs nunggak 
neg 

381 
@NotesofMila Semoga BPJS Kesehatan 

terus memberikan yang terbaik bagi 

masyarakat Indonesia 

bpjs sehat masyarakat indonesia pos 

382 @MelodyLaksani gigi, benerinnya gratis 

dicover bpjs 

gigi benerinnya gratis dicover 

bpjs 
pos 

383 

@kidkateu alasannya pasti penuh? alasan 

klasik buat nolakin bpjs, kalau pake 

asuransi biasanya langsung 

diterima.https://t.co/IC2norJcQs 

alas penuh alas klasik nolakin 

bpjs pakai asuransi terima 
neg 

384 @aris_be_ce @gibahyukkk 

@semestasains pakek BPJS ajaa cinggg 
pakek bpjs ajaa cingg pos 

385 

Lagi seru ngomongin BPJS ya?  Emang 

sih, BPJS bisa banget diandalkan selama 

ini. Tidak sedikit org yg terbantu layanan 

#BPJSkesehatan ini. Ibaratnya, dengan 

gotong royong, semua tertolong. Setuju 

nggak?   #TerimakasihBPJS 

#BPJSMelayani 

seru bicara bpjs bpjs andal tidak 

orang bantu layan gotong 

royong tolong tuju tidak 

pos 

386 
Kemaren2 sempet males ke KC BPJS 

setempat karena ya mager aja keluar 

rumah, panas, antri lama 

kemaren malas bpjs malas 

gerak rumah panas antre 
neg 

387 
@jendfo udah ke kirim belum sekarang? 

gila 300 itu antrian menfess apa obat bpjs 

WKWKWKWKWKWKWKWK 

kirim belum gila antri menfess 

obat bpjs 

wkwkwkwkwkwkwkwk 

neg 

388 
@OnlyKharisma Berharap makin banyak 

yang tergerak seperti pegawai BPJS 

KEsehatan ini ya kak 

harap gerak pegawai bpjs sehat 

kak 
pos 

389 

@KaryatiNiken keren pegawai BPJS 

kesehatan ini. setengah milyar dalam 3 

hari. jadi pengen ikutan buat gerakan 

juga 

keren pegawai bpjs sehat milyar 

gerak 
pos 

390 
@mporatne kalau semua bersatu padu 

seperti pegawai BPJS ini pasti lebih 

banyak lagi yang terkumpul 

padu pegawai bpjs kumpul pos 

391 Mau klaim kacamata bpjs senin buka ga 

ya 

klaim kacamata bpjs senin buka 

tidak 
pos 

392 

@dinithea wowwww oh my wowwww 

hanya dalam 3 hari pegawai BPJS bisa 

ngumpulin setengah milyar... keren 

banget 

woww woww pegawai bpjs 

kumpul milyar keren 
pos 

393 
@PulauMadura Kudu dicontoh pegawai 

BPJS inih. memberikan pengaruh yang 

luar biasa 

kudu contoh pegawai bpjs inih 

pengaruh 
pos 

394 

@ridwankamil Pak Gubernur 

@ridwankamil  izin saran...  klo lewat 

faskes BPJS dg skala prioritas kls III 

tentu lbh efektif krn sebarannya lbh luas. 

gubernur izin saran faskes bpjs 

skala prioritas kls iii efektif bar 

luas 

pos 
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395 

@BPJSKesehatanRI halo, saya ingin 

mengajukan pertanyaan seputar 

kepesertaan bpjs saya. Mohon di cek dm 

nya ya, saya sudah melampirkan 

informasi yg dibutuhkan. Terimakasih 

ajuk putar kepesertaan bpjs 

mohon cek pesan lampir 

informasi butuh terimakasih 

pos 

396 

@shfamn GAK DI HANDLE BPJS 

TOLONG, mahal viii 700an kemarin 

baca di thread orang, tetep aja dijalan 

mah apalagi naik motor pas macet 

haduuuhh mana gabisa work from home 

tidak handle bpjs tolong mahal 

vii kemarin baca thread orang 

jalan motor pas macet haduuhh 

tidak bisa work from 

neg 

397 

@cinnamongirldr taugaksih kak, td 

tanteku ke RS yg bisa pake BPJS krn 

sakit. panasnya 38.7 tapi gak pilek gak 

batuk gak sesek nafas. ditolak sama 2 

RS! gila banget. gimana coba mau bersih 

dari penyakit Indonesia ini... 

taugaksih kak tante pakai bpjs 

sakit panas tidak flu tidak batuk 

tidak sek nafas tolak gila coba 

bersih sakit indonesia 

neg 

398 

@rsudmargono Apakah jika saya 

bergejala corona&baru ingin mengecek 

hari minggu sedangkan posko 

screeningnya tidak buka, haruskah 

terlebih dahulu ke faskes tingkat 1 atau 

langsung ke IGD RSMS ya? Saya pake 

BPJS, soalnya. 

gejala corona ampun ecek 

minggu dang posko 

screeningnya tidak buka faskes 

tingkat igd rsms pakai bpjs 

pos 

399 

@dinkesjateng jika RS rujukan tidak 

buka screening posko corona di hari 

minggu, apakah pasien bergejala corona 

ke puskesmas terlebih dahulu atau 

langsung ke IGD RS rujukan? Saya pake 

BPJS, btw. 

rujuk tidak buka screening 

posko corona minggu pasien 

gejala corona puskesmas igd 

rujuk pakai bpjs btw 

pos 

400 

@do_ra_dong Saya juga di Bogor nih. 

Berharap corvid-19 hanya di Ring 1 

saja....Kalau rakyat kasihan. Mau test 

saja harus keluar uang sendiri. BPJS 

kemana? 

bogor harap corvid ring rakyat 

kasihan test uang bpjs 
neg 

401 

@AelanLotus @citrasiwis1 

@RenggaFatoni @andy_nomicin Dpt 

info dr temen yg baru aja tes di RS 

rujukan dan ternyata bener bisa dicover 

BPJS mbak. Alurnya sm sprti berobat 

dgn BPJS sprti biasanya. 

info teman tes rujuk nyata 

dicover bpjs kakak alur sprti 

obat bpjs sprti 

pos 

402 

Kemaren2 sempet males ke KC BPJS 

setempat karena ya mager aja keluar 

rumah, panas, antri, lama  Berhubung 

lagi ada case coronavirus dan dibatasi, jd 

tadi pagi telpon cs BPJS untuk cabut data 

lama dan buat BPJS mandiri, gak butuh 

sampe 5 menit kelar   Tanpa capek dan 

tanpa dandan 

kemaren malas bpjs malas 

gerak rumah panas antre 

hubung case coronavirus batas 

pagi telpon bpjs cabut data bpjs 

mandiri  menit kelar lelah 

dandan 

pos 
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403 

Kalau sakit, terapinya ga dicover BPJS. 

Kalau RS penuh, harus masuk di ICU 

swasta, 100 juta aja ngga cukup.....  *ini 

beneran baru ngobrol begini ama temen* 

sakit rap tidak dicover bpjs 

penuh masuk icu swasta juta 

tidak obrol teman 

neg 

404 

Liat berita begini, apa jadinya kalau 

semua orng ke rs? Seinget gw butuh 

1jam kli buat bokap gw dlu dpt Ruangan 

ICU, itu pun krna RSnya gak nerima 

BPJS. Gak kebayang dah, bisa2 kaya pas 

nganterin nyokap ke rsud ngambil obat 

pake bpjs, bisa 2jam, eh buset,yg ada 

nambah penyakit. 

lihat berita orang seinget butuh 

jam kli ayah ruang icu rsnya 

tidak nerima bpjs tidak bayang 

kaya pas nganterin rsud ambil 

obat pakai bpjs jam buset 

nambah sakit 

neg 

405 
RT @ichawirsa: Melihat dua sisi, BPJS 

selalu jadi polemik. 

https://t.co/S3LVN1iyGj 

lihat sisi bpjs polemik neg 

406 

Dan klo baca komen "kan di luar tesnya 

gratis" tolong ya di luar itu pajaknya 

gede hampir 1/4 gaji. Jadi fasilitas nya 

pasti lebih baik di sana. Mereka juga 

bayar asuransi kesehatan wajib yang 

sangat mahal per bulannya, lah kita bpjs 

aja di bilang overprice 

baca komentar tes gratis tolong 

pajak gaji fasilitas bayar 

asuransi sehat wajib mahal bpjs 

bilang overprice 

pos 

407 Dari BPJS cairnya lama. Gimana dong? bpjs cair neg 

408 

@aran_toraja @RadioElshinta 

@palangmerah Ide Bagus. Bs jadi Modus 

utk dpt tes corona scr Gratis (krn utk tes 

dg biaya 2,7Jt tsb gak ditanggung BPJS). 

ide bagus modus tes corona scr 

gratis tes biaya tsb tidak 

tanggung bpjs 

neg 

409 

Oya satu lg, tau gk peran BPJS itu 

sungguh berarti buat kami. Gatau jdinya 

kalo ga ada BPJS, sedangkan papah 

termasuk yg dulu rutin keluar masuk RS. 

Terimakasih BPJS. Ga malu aku mah 

pake BPJS krn sebenarnya banyak nyawa 

yg dibantunya dibalik carut-marut 

didalamnya hehe. 

oya tidak peran bpjs sungguh 

arti tidak tahu jdinya tidak bpjs 

dang papah masuk rutin masuk 

terimakasih bpjs tidak malu 

pakai bpjs nyawa bantu 

carutmarut 

pos 

410 

@b1smillahsukses Dari dokter umum, 

kamu ga coba tanya bisa dirujuk ke 

dokter spesialis????   Aku blm pernah sih 

tapi kalau pakai BPJS harusnya bisa 

pakai sistem rujukan... 

dokter tidak coba rujuk dokter 

spesialis belum pakai bpjs pakai 

sistem rujuk 

pos 

411 

Kalo ada yg bilang, "percuma kaya kalo 

sakit. Gak bisa nikmatin uangnya" sini 

gw tabok mulutnya. Setidaknya kalo 

kaya, lu sakit bisa berobat. Kalo miskin 

trus sakit, udah tinggal menderita sambil 

nunggu ajal aja cuy. Iya ada bpjs, tp kudu 

ngantre dari subuh sambil kesakitan dulu. 

bilang kaya sakit tidak nikmat 

uang tabok mulut tidak kaya 

sakit obat miskin sakit tinggal 

derita tunggu ajal cuy bpjs kudu 

ngantre subuh sakit 

neg 
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412 
Yang punya bpjs aja hiasanya terabaikan 

apalagi yang engga, sekoga lekas pulih 

masnya :( 

bpjs hiasanya abai tidak sekoga 

pulih abang 
neg 

413 

Sakit bangettt, udah nunggu lama, gak di 

post.  Iya kannnn, ngalahin antrian bpjs. 

kemarin nge post nya jam 9 malem T_T. 

kalau mau kirim menfess kayanya harus 

antri dari pagi https://t.co/mbt21yeqPJ 

sakit tunggu tidak post kalah 

antri bpjs kemarin nge post jam 

malam kirim menfess kaya 

antre pagi 

neg 

414 @iceicebabyyy3 @Isantichandra90 gak 

semua yg gak mampu sudah dicover bpjs 
tidak tidak dicover bpjs neg 

415 
@yenivinaaa Iyaa kalo pake bpjs filmnya 

kelamaan dia harus minta ke kelurahan 

dulu terus belom nunggu jadinya wkwk 

pakai bpjs film lurah belom 

tunggu wkwk 
neg 

416 @yenivinaaa Kalo pake bpjs kelamaan 

prosesnya keburu meninggal 

pakai bpjs proses keburu 

tinggal 
neg 

417 

@mandaraka7 @SINDOnews 

@makLambeTurah @jokowi pak, RS 

begini harusnya diberikan instruksi jelas. 

Kalau sudah, tapi bandel, ditangkap aja 

oknumnya. Ga bisa main2 lagi kalo udah 

urusan sakit. Kita bpjs bayar loh bukan 

ngemis. 

instruksi bandel tangkap oknum 

tidak main urus sakit bpjs bayar 

bukan ngemis 

neg 

418 

Pemberlakuan social distancing sebagai 

bentuk upaya pencegahan agar ada jarak 

dan tidak kontak langsung dengan 

peserta JKN-KIS. #BPJSMelayani  

https://t.co/Sqc0tu7pEH 

pemberlakuan social distancing 

bentuk upaya cegah jarak tidak 

kontak jknkis 

pos 

419 

RT @iceicebabyyy3: @Isantichandra90 

Kalo kliniknya kerjasama sama bpjs 

otomatis yg kurang mampu alias yg pbi 

udah gratis 

klinik kerjasama bpjs otomatis 

pbi gratis 
pos 

420 

@pencabuttnyawa @semestasains 

Merhargai pasti... Tp kadang di RS masih 

banyak lah oknum2 Apagi kalo berobat 

pake kartu Bpjs dsb.. Pelayanannya jauh 

dari memuaskan. 

merhargai oknum apagi obat 

pakai kartu bpjs dsb layan muas 
neg 

421 @altermenfess Buseh antrian bpjs buseh antri bpjs neg 

422 

Kemudian kami dibuat dalam perasaan 

tidak menentu ketika anggota keluarga 

yang batuk, apakah bisa kami cek ini 

virus yg sama atau tidak? Kalau tidak ada 

kontak dengan COVID 19 maka hrs 

bayar sejumlah kurang lebih Rp700.000 

dan tidak ditanggung BPJS. 

tidak anggota keluarga batuk 

cek virus tidak tidak kontak 

covid hrs bayar rupiah tidak 

tanggung bpjs 

neg 

423 

Cuma pengen tahu aja sih ini, kira2 

@BPJSKesehatanRI Sudah 

melaksanakan putusan MA blm ya 

mnegenai iuran bpjs. Kasian kondisi 

rakyat saat ini yg sedang kesulitan...dah 

laksana putus belum mnegenai 

iur bpjs kasihan kondisi rakyat 

sulit pengen urus 

neg 
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itu aja yg saya pngen tau sih min 

@BPJSKesehatanRI 

424 

Ada klinik yang buka 24x7, tapi minggu 

dan tanggal merah tidak melayani BPJS. 

Masyarakat yang BPJS sakitnya cuma 

boleh senin-sabtu 

klinik buka kali minggu tanggal 

merah tidak layan bpjs 

masyarakat bpjs sakit 

seninsabtu 

neg 

425 

Ke dokter aja buat mastiin. Aku pake 

bpjs full cover kok sampe operasinya. 

Hasil diagnosa kelenjar getah bening tp 

termasuk normal. Disuruh kurangin 

makan junk food aja 

dokter pakai bpjs full cover 

operasi hasil diagnosa kelenjar 

getah bening masuk normal 

suruh makan junk food 

pos 

426 

@dinugraheni @ElvistDenali 

@citrasiwis1 @RenggaFatoni 

@andy_nomicin Dengan biaya segitu 

masih banyak yang kesulitan  Semoga 

bisa cover BPJS, aamiin 

biaya segitu sulit cover bpjs 

aamiin 
pos 

427 

Woiii rezim.. tarif kenaikan BPJS 

katanya sdh dibatalkan MA, kok tarifnya 

ga turun2 jg, apa ini yg dimaksud dgn 

kerja..kerja..kerja itu..??maling dan 

rampok duit rakyat terus..!!  

#JKWMundurSaja 

woii rezim tarif bpjs sdh batal 

tarif tidak turun jangan maksud 

kerja kerja kerja maling rampok 

uang rakyat 

neg 

428 

@eltriutami Semisal kita sakit batuk2 

gitu periksa aja ke klinik yg terdaftar di 

bpjsnya dan itu masih di jamin sama 

bpjs, tpi semisal klo ada yg dinyatakan 

gejala yg mirip wabah tersebut kemudian 

di rujuk ke RS maka sudah di jamin sama 

pemerintah atau AP 

sakit batuk periksa klinik daftar 

bpjsnya jamin bpjs nyata gejala 

wabah rujuk jamin perintah 

pos 

429 

BPJS mengumpulkan dana dari karyawan 

dan bekerjasama dengan Republika untuk 

menyalurkan bantuan. Supaya mereka 

tetap sehat dan aman selalu 

#BPJSKesehatan #TerimakasihBPJS 

#BPJSMelayani #BPJSEdukasiCorona 

https://t.co/ArhGb5pNAm 

bpjs kumpul dana karyawan 

bekerjasama republika salur 

bantu sehat aman 

pos 

430 

RT @aliviaawin: @hrdbacot Freelancer 

here.  Dana darurat untuk 6 bulan ke 

depan kayaknya cukup. BPJS aktif jadi 

nggak khawatir 

freelancer here dana darurat 

bpjs aktif tidak khawatir 
pos 

431 
@albert_jamaris Kaum sinetron demo 

berjilid-jilid, giliran sakit, ngandelin bpjs 

juga. 

kaum sinetron demo berjilidjilid 

gilir sakit andal bpjs 
pos 

432 

@ngantukanterus @capt_ar_ Banyak 

sekrang faskes2 yang menyediakan, coba 

kakak cari faskes yang menyediakan poli 

kejiwaan dan juga yang terima bpjs. 

Kakak ada bpjs tak? Kalo ada pasti 

kebantu banget. Mangatss kak 

sekrang faskes coba kakak cari 

faskes pol jiwa terima bpjs 

kakak bpjs tidak bantu 

mangatss kak 

pos 
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433 

Alhamdulillah, dengan semangat gotong 

royong antara BPJS KESEHATAN , 

Republika dan IDI melakukan 

penggalangan dana untuk pengadaan 

APD yang layak bagi para tenaga medis 

dalam menghadapi Corona.  Yuk, kita 

support #BPJSKesehatan 

#TerimakasihBPJS #BPJSMelayani 

#BPJSEdukasiCorona 

https://t.co/tpDivA7kQw 

semangat gotong royong bpjs 

sehat republika idi laku galang 

dana apd layak tenaga medis 

hadap corona support 

pos 

434 

Saat ini BPJS Kesehatan, Republika, dan 

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) 

menggalang dana cegah Corona. Saling 

gotong royong dan bergerak bersama 

adalah salah satu cara melawan Corona.  

Mari dukung! #BPJSKesehatan 

#TerimakasihBPJS #BPJSMelayani 

#BPJSEdukasiCorona 

https://t.co/5pgvbYUJ7l 

bpjs sehat republika ikat dokter 

indonesia idi galang dana cegah 

corona gotong royong gerak 

salah lawan corona mari 

dukung 

pos 

435 

Semoga dgn adanya bantuan APD dari 

BPJS, Republika dan IDI, nakes bisa 

bekerja maksimal tanpa was-was. Gotong 

royong bisa menyelamatkan semua. 

#BPJSKesehatan #TerimaKasihBPJS 

#BPJSMelayani #BPJSEdukasiCorona 

bantu apd bpjs republika idi 

nakes kerja maksimal waswas 

gotong royong selamat 

pos 

436 
@degamafendi @blogdokter Sistem 

BPJS kan harus ke puskesmas / klinik 

rujukan terdekat dahulu 

sistem bpjs puskesmas klinik 

rujuk 
pos 

437 

Katanya kenaikan iyuran BPJS di 

batalkan oleh pengadilan. Ko nge cek di 

aplikasi masih iyuran baru.  Dasar bangsa 

bangsa(t) 

iyuran bpjs batal adil nge cek 

aplikasi iyuran dasar bangsa 

bangsa 

neg 

438 

Tapi kalau ga konsul takut tambah parah 

juga.. Aku kurang nyaman kalau 

konseling online, lebih efektif ketika 

tatap muka. Ga bisa ga pake bpjs karena 

mahal dan lagi berhemat banget karena 

keadaan juga lagi ga pasti begini kan.. 

Masih mikir berkali-kali baiknya gimana. 

tidak konsul takut parah 

nyaman konseling efektif tatap 

muka tidak tidak pakai bpjs 

mahal hemat tidak pikir 

berkalikali 

pos 

439 

@Dennysiregar7 Tolong bilangin jugak 

kenapa iuran BPJS gak turun jugak 

Lae..apa mau di tangguhkan jugak 

selama setahun? 

tolong bilangin jugak iur bpjs 

tidak turun jugak lae tangguh 

jugak 

neg 

440 

@BPJSKesehatanRI Min, proses 

pelayanan di kantor2 BPJS msih dilayani 

sprti biasa apa harus secara online 

sekarang ? Kan darurat korona 

urus proses layan kantor bpjs 

msih layan sprti darurat korona 
pos 

441 
@BPJSKesehatanRI apa biaya bpjs 

sudah diturunkan? Kok tagihannya masih 

pakai iuran terbaru 

biaya bpjs turun tagih pakai iur neg 
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442 

Indonesia agak akhir kena covid-19, 

kira2 sebelum itu apa ya langkah 

preventif yg dilakukan pemerintah, ko 

kelihatan ny kelabakan sekali, bahkan 

ada yg udah positif tapi terkendala biaya, 

bpjs kemana.. @msaid_didu 

indonesia sentuh covid belum 

langkah preventif laku perintah 

lihat labak positif kendala biaya 

bpjs 

neg 

443 

Kemarin sudah jelas banget bagaimana 

kekompakan pegawai BPJS Kesehatan 

yang berhasil mengumpulkan dana 

hampir setengah miliar dalam waktu 3 

hari saja. Lalu apa lagi nih pergerakan 

membantu melawan corona? 

#BPJSKesehatan #TerimakasihBPJS 

#BPJSMelayani #BPJSEdukasiCorona 

kemarin kompak pegawai bpjs 

sehat hasil kumpul dana miliar 

gerak bantu lawan corona 

pos 

444 

Baru deh kita dpt bpjs dan berobat. Smpe 

ahrnya stngah smbuh. Tapi bebrp bln 

kmdian nyokap sakit ga jelas. Intinya pas 

ditelusuri dimedis dia ga sakit apa apa 

slain jntung yg angsur membaik di medis 

ya. Tapi nyokap kliatan ga baik baik aja. 

Akhrnya trnyata nyokap.gua di guna 

guna 

bpjs obat smpe ahrnya stngah 

smbuh bebrp kmdian sakit tidak 

inti pas telusur medis sehat 

slain jntung angsur medis 

kliatan tidak akhrnya nyata 

pos 

445 

3 tahun nyokap.geletak gbs aapa apa. 

Bokap gaada biaya. Kita ngajuin bpjs 

gabisa bisa. Sampe akhrnya dititik 

tertenth terpaksa harus ke rs. Nyokap udh 

gbsa nafas. Badan bengkak. 

geletak gbs aapa ayah tidak ada 

biaya ngajuin bpjs tidak bisa 

akhrnya titik tertenth paksa 

gbsa nafas badan bengkak 

neg 

446 

Di RS di Surabaya ternyata masih bayar 

juga. Semoga segera bisa di tes, dan 

biayanya bisa di tanggung pemerintah. 

Harusnya yang nanggung adalah BPJS. 

Biar tertangani semua masalah biaya.. 

surabaya nyata bayar tes biaya 

tanggung perintah nanggung 

bpjs tangan biaya 

neg 

447 

Ada kabar gembira nih tweeps,, kalau 

BPJS Kesehatan, Republika, dan Ikatan 

Dokter Indonesia (IDI) menggalang dana 

cegah Corona, demi membantu 

pengadaan alat-alat kesehatan  

#BPJSKesehatan #TerimakasihBPJS 

#BPJSMelayani #BPJSEdukasiCorona 

https://t.co/FzbYgHwWXt 

kabar gembira tweeps bpjs 

sehat republika ikat dokter 

indonesia idi galang dana cegah 

corona bantu alatalat sehat 

pos 

448 

Bnr pake banget.. Jaman peralihan ke 

bpjs,perusahaan ngsh opsi ikut bpjs 

doank atau bisa ikut asuransi perusahaan 

dan jg bpjs..krn mkir dipotong 2x 

akhrnya mlih bpjs..saat itu mrasakan 

berobat bpjs ribetnya mnta ampun.. 

Akhirnya taun dpnnya ikut dobel 

asuransi deh,aammaannnn 

https://t.co/xT1MOxoBCB 

pakai zaman alih bpjs usaha 

ngsh opsi bpjs doank asuransi 

usaha jangan bpjs mkir potong 

kali akhrnya mlih bpjs 

mrasakan obat bpjs ribetnya 

mnta ampun dpnnya dobel 

asuransi aammaann 

neg 
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449 

RT @msaid_didu: Prinsip BPJS adalah 

Negara mengambil tanggung jawab 

pelayanan kesehatan pada rakyat - kok 

skrg terbalik 

prinsip bpjs negara ambil 

tanggung layan sehat rakyat 
neg 

450 
Serius kalau bpjs gue aktif, pengen bgt ke 

yg marzuki mahdi, pengin semacam 

rehab, otak gue dah parah mikir nya. 

serius bpjs aktif marzuki mahdi 

pengin rehab otak parah pikir 
pos 

451 

RT @endahwah: @jonathanend Ayah 

saya pakai BPJS ditanggung mulai dari 

operasi, kemoterapi 24x, CT scan, rawat 

inap.  BPJS ga seburuk yg dikira 

ayah pakai bpjs tanggung 

operasi kemoterapi kali scan 

rawat inap bpjs tidak buruk 

neg 

452 

RT @kkaebsongshidae: @jonathanend 

Nyokap gw cancer survivor jg. Full 

dicover BPJS dari operasi biopsi, 

treatment kemo, operasi pengangkatan 

cancer survivor jangan full 

dicover bpjs operasi biopsi 

treatment kemo operasi angkat 

pos 

453 

RT @DonnyTaju: @Icha468 

@jonathanend Ia, isteri saya jg semua di 

cover bpjs skarang tinggal kontrol. Total 

biaya kl dihitung mungkin jutaan 

isteri jangan cover bpjs tinggal 

kontrol total biaya hitung juta 
pos 

454 

RT @dastinguished: @jonathanend Jadi 

inget cerita temen yg bilang BPJS itu 

baru kerasa berguna kalau kena penyakit 

kronis. 

cerita teman bilang bpjs sentuh 

sakit kronis 
pos 

455 
@dandiirzani @lampungbase kn itu pake 

bpjs, nah biasanya klo pake bpjs setauku 

ada faskes 1 nya gitu 

pakai bpjs pakai bpjs setauku 

faskes 
pos 

456 

Kalo belom punya bpjs bikin o gaes. 

Sumpah kui membantu bgt. Setidaknya 

ikut bantu yg butuh klo kita g pernah 

pake. https://t.co/yM5hO0Iw3z 

belom bpjs teman sumpah kui 

bantu tidak bantu butuh pakai 
pos 

457 @womanfeeds Ke dokter aja la. 

Diperiksa langsung. Pake bpjs 
dokter periksa pakai bpjs pos 

458 

@geloraco @fadlizon Alhamdulillah 

saya petani, dan dengan kartu BPJS 

alhamdulillah operasi tumor hingga 

kemoterapi 

tan kartu bpjs operasi tumor 

kemoterapi 
pos 

459 
2minggu di ICU uripku kritis wae orak di 

tanggung BPJS 

https://t.co/ACVlRCgH3G 

minggu icu urip kritis wae orak 

tanggung bpjs 
pos 

460 
@sugarxnxx @womanfeeds Biaya 

Sesuai sama besar kecilnya operasi. Klau 

kmu punya bpjs. Mending d pakai aja. 

biaya sesuai operasi bpjs 

mending pakai 
pos 

461 
RT @irtikcantik: @IjeIndra Di 

puskesmas murah, di rumah sakit pake 

BPJS bisa, di halodoc juga bisa. 

puskesmas murah rumah sakit 

pakai bpjs halodoc 
pos 

462 

@SiaranBolaLivee Tak kasih tw ya zard 

hazard, klo me masuk RS itu hrs pake 

rujukan, apalagi pasien bpjs. Kecuali 

kondisi gawat darurat. 

tidak kasih zard hazard masuk 

hrs pakai rujuk pasien bpjs 

kondisi gawat darurat 

pos 
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463 
RT @kompasiana: Kepesertaan BPJS 

Kesehatan Memang Permanen 

https://t.co/yta1prnlE5 

kepesertaan bpjs sehat 

permanen 
pos 

464 

RT @nabilla_husnaa: @hartatahtanadya 

@retnolestarii @pricilliarahayu 

@buahnagaorange @bogalbogel 

@KelinciPaskah Bpjs tidak mengcover 

sakitnya 

bpjs tidak mengcover sakit neg 

465 
@womanfeeds Gatau nder, bukan dokter. 

Periksa. Ke puskesmas cuma 17,klo bpjs 

gratis 

tidak tahu nder bukan dokter 

periksa puskesmas bpjs gratis 
pos 

466 @Anggraini_4yu Kecelakaan tidak di 

cover BPJS 
celaka tidak cover bpjs neg 

467 

@xdiichanx_ hi. Aku baca tweet km 

tentang operasi meniskus pakai BPJS. 

Boleh tanya2? Krn kebetulan meniskus 

aku jg perlu operasi 

baca tweet operasi meniskus 

pakai bpjs meniskus jangan 

operasi 

pos 

468 

@dakhjal @subtanyarl suer, setuju 

banget dengan saran ini. urusan seperti 

itu baiknya ke ahlinya. toh pakai bpjs 

bisa 

suer tuju saran urus ahli pakai 

bpjs 
pos 

469 
Pliis paling engga pada punya bpjs kalo 

ga mampu beli asuransi swasta. Sedih 

banget baca tret orang jual jual aset 

pliis tidak bpjs tidak beli 

asuransi swasta sedih baca tret 

orang jual jual aset 

pos 

470 

@Marenkrd @buahnagaorange 

@bogalbogel @KelinciPaskah Bpjs 

bisa.. Tpi biaya disesuaikan dengan 

kepesertaan 

bpjs biaya sesuai kepesertaan pos 

471 Saya juga. BPJS naik saya makin merasa 

berat. https://t.co/nwfCHnyT7x 
bpjs berat neg 

472 
@wonderland1109 Harga umum sama 

bpjs sama.bpjs gada diskon..wkwkwk 

mahal bat dah 

harga bpjs bpjs gada diskon 

wkwkwk mahal bat 
neg 

473 @overthegyu Pake bpjs segitu astaga 

mahal kali 
pakai bpjs segitu mahal kali neg 

474 

RT @LudyChyntia: Setiap puskesmas di 

surabaya ada psikolog/ tenaga 

psikologinya BPJS dan KTP Surabaya : 

gratis umum : Rp 5.000,00 

puskesmas surabaya psikolog 

tenaga psikolog bpjs kartu 

tanda penduduk surabaya gratis 

rupiah 

pos 

475 @ceuemarch @refitaevriyanii Lah pake 

bpjs aja biar ditanggung pemerintah 
pakai bpjs tanggung perintah pos 

476 salam pancasila,bpjs kacau..... salam pancasila bpjs kacau neg 

477 
@MrSMeg13 @menodewi @chrstblll 

@bogalbogel Bisa tau, sy aja kecelakaan 

motor pake bpjs ditanggung kok 

celaka motor pakai bpjs 

tanggung 
pos 

478 

Kalo yg ada waktu luang dan pengen 

langsung ganti juga bisa, biasanya tinggal 

ke kantor BPJS tingkat Prov untuk 

gantinya 

luang ganti tinggal kantor bpjs 

tingkat prov ganti 
pos 
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479 

well, iuran BPJS naik, uang nya masuk 

ke kantong BPJS kesehatan. RS gak 

nerima percikan ny guys. Jadi mau naik 

sampe Jutaan pun, gak ngaruh sama 

pelayanan nya, wong dapet ampas doang 

well iur bpjs uang masuk 

kantong bpjs sehat tidak nerima 

cik guys juta tidak ngaruh layan 

orang ampas 

neg 

480 

@jonathanend @fwd_id Nyokap juga 

cancer survival, pengobatan, perawatan 

di cover BPJS semua. Tapi Allah lebih 

sayang nyokap 

cancer survival obat cover bpjs 

allah sayang 
pos 

481 @bogalbogel @ainikinia knpa gak lewat 

bpjs aja mas biar agak ringanan 
tidak bpjs abang ringan pos 

482 @siloserrr @Asknonym Iya kak coba aja 

ke optik partnernya bpjs di kota kaka 

kak coba optik partner bpjs kota 

kaka 
pos 

483 
@Fandielv Untuk informasi lebih lanjut 

mengenai tahapan proses pencairan dana 

bpjs melalui bank bjb tanpa antrian 

informasi kena tahap proses 

cair dana bpjs bank bjb antri 
pos 

484 
@arwidodo @fadlizon Bubarkan, gaji 

mereka di switch aja utk mengurangi 

defisit bpjs 

bubar gaji switch defisit bpjs neg 

485 @doycious coba bawa dlu ke dokter, 

pake kartu bpjs 

coba bawa dokter pakai kartu 

bpjs 
pos 

486 

RT @psimanungkalit: @Noviatsabitha 

@jonathanend Bpjs lbh murah dan bisa 

kla ranap, rajal, gigi, bahkan sampai 

penyakit kelainan genetik 

bpjs murah kla ranap rajal gigi 

sakit genetik 
pos 

487 @jonathanend BPJS sangat membantu.. bpjs bantu pos 

488 hari uji kesabaran, antri bikin bpjs&npwp uji sabar antre bpjs npwp neg 

489 

@brehehew @ohmybeautybank G hrs 

dioperasi kan? :(, Masa aku ke klinik dkt 

rmh dirujukin k rmh sakit tp ga jadi krn 

bpjs suka gt deh 

hrs operasi klinik dkt rmh 

dirujukin rmh sakit tidak bpjs 

suka 

neg 

490 

Tapi aku bersyukur ternyata emang bener 

di RSUP ada psikolognya juga. Jadi aku 

tetep bisa pakai BPJS untuk konseling 

sama psikoterapi. 

syukur nyata rsup psikolog 

pakai bpjs konseling psikoterapi 
pos 

491 
@detikcom ada maunya siah ini mah??   

masa negara "maju" ngurus bpjs aja 

susah,  korupsinya uhh sudah lah 

siah negara maju urus bpjs 

susah korupsi uhh 
neg 

492 
@JombloBerbagi BPJS Kesehatan di 

wilayahku anehh, katanya udh ga bisa 

dipakai, udh diblokir #PuanMaharani 

bpjs sehat wilayah anehh tidak 

pakai blokir 
neg 

493 
RT @kompasiana: Data BPJS Kesehatan 

Ku DiHack, Faskes Ku Pindah Ke Sunter 

https://t.co/eXCNxFKefx 

data bpjs sehat dihack faskes 

pindah sunter 
neg 

494 

RT @nerschay: mau bahas tentang BPJS. 

banyak yg ngeluh bayar BPJS naik, tapi 

pelayanan di RS sama aja. Kok githu sih? 

https://t.co/vlDddFx3 

bahas bpjs keluh bayar bpjs 

layan githu 
neg 
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495 @IffahAlqadrie Bpjs mahal bpjs mahal neg 

496 @oryzasatifha bener juga gaperlu pake 

bpjs dong yaa :( 
tidak perlu pakai bpjs neg 

497 
Data BPJS Kesehatanku Di-hack, 

Faskesku Pindah ke Sunter 

https://t.co/baAM1vbz4X 

data bpjs sehat dihack faskesku 

pindah sunter 
neg 

498 

@psycopompz @BPJSKesehatanRI 

Saran gue, jangan daftar BPJS nanti gak 

bisa keluar, seperti gue mau keluar dari 

jebakan BPJS gak bisa !! 

saran jangan daftar bpjs tidak 

jebak bpjs tidak 
neg 

499 
@BPJSKesehatanRI mohon petunjuk 

min..saya mau mindahin daerah layanan 

bpjs 

mohon urus mindahin daerah 

layan bpjs 
pos 

500 

RT @luluhusnaa: Tidak ingin terlambat 

membayar BPJS Kesehatan sudah 

banyak membantu pengobatan 

keluargaku. 

tidak lambat bayar bpjs sehat 

bantu obat keluarga 
pos 

501 
gw ga pernah secara langsung, tp 

kemarin ada rekan kerja yg melahirkan di 

RS di cover penuh BPJS. 

tidak kemarin rekan kerja lahir 

cover penuh bpjs 
pos 

502 
@jmais0n Iyaa, ada kelas2nya. Tapi kalo 

kondisinya ga urgent males bgt sama 

bpjs, ribeett pol. 

kelas kondisi tidak urgent malas 

bpjs ribeett pol 
neg 

503 

Kasian selebtwit bikin konten promoin 

asuransi tapi isinya komen ttg bpjs yang 

jauh lebih superior sampe kanker dll 

biaya 0 rupiah 

kasihan selebriti twitter konten 

promoin asuransi isi komentar 

ttg bpjs superior kanker dll 

biaya rupiah 

pos 

504 @nadjanameera Kalau pake bpjs ya 

gratis , di psikiater, obatnya juga gratis 

pakai bpjs gratis psikiater obat 

gratis 
pos 

505 
@ningsihabdillah Di puskesmas dinoyo 

kak ada psikolog, di rs manapun psikiater 

bisa pake bpjs kok 

puskesmas dinoyo kak psikolog 

psikiater pakai bpjs 
pos 

506 BPJS itu mengganti kerugian sakitmu. 

Tubuhmu perlu dirawat. 
bpjs ganti rugi sakit tubuh rawat pos 

507 

RT @widwicky: Cakep nih app nya 

BPJS bisa buat ngecek ketersediaan 

kamar dan obat yang ditanggung. 

https://t.co/E2V0NQdS0b 

cakap app bpjs ngecek kamar 

obat tanggung 
pos 

508 

BPJS hebat kan? Manfaatnya terbukti. 

Lembaga ini hrs dikelola dg baik agar 

mendatangkan manfaat lebih besar bagi 

masy. 

bpjs hebat manfaat bukti 

lembaga hrs kelola manfaat 

masy 

pos 

509 @smeraldow Coba psikiater duluuu baru 

di rujuk ke psikolog bisa pake bpjs koo 

coba psikiater duluu rujuk 

psikolog pakai bpjs koo 
pos 

510 Cara oake bpjs buat beli kacamata 

gimana ges 
oake bpjs beli kacamata ges pos 

511 
@Luvianna11 Kita rakyat sbg penonton 

skaligus korban... tariik nafaas yg dlm 

trus gak balik lg... bpjs gak mampu lg. 

rakyat tonton skaligus korban 

tariik nafaas tidak bpjs tidak 
neg 
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512 

@nalamentari @madjatama 

@jiemiardian Pke bpjs buat dpt rujukan 

dari faskes 1nya itu yg susah. Lbh baik 

pke uang pribadi 

pke bpjs rujuk faskes susah pke 

uang pribadi 
neg 

513 

@nalamentari @jiemiardian Aturan bpjs 

yg terkesan rumit. Menunggu antriannya 

bisa bisa malah menambah depresi 

pasien 

atur bpjs kesan rumit tunggu 

antri depresi pasien 
neg 

514 
Uwaw terkaget2 bpjs cuma nanggung 4 

kali periksa di obgyn. 1 kali ditrisemester 

1 & 2, sama 2 kalo ditrisemester 3 

uwaw kaget bpjs nanggung kali 

periksa obgyn kali ditrisemester 

ampun ditrisemester 

neg 

515 ngantri bpjs lama ngantri bpjs neg 

516 @EdKelvinn Saya langganan BPJS langgan bpjs pos 

517 

@bakul_janganan @GusMendem1 

@jokowi 350 drun premi paling murah 

Prudential. Msh lebih murah BPJS kmn2 

drun. Ntar yg ada Lo nunggak lg. 

drun premi murah prudential 

murah bpjs kmn drun nunggak 
pos 

518 @arjunasendiri Tenang tenang kan ada 

bpjs 
tenang tenang bpjs pos 

519 @18autobase Ke psikiater bisa pake 

BPJS. 
psikiater pakai bpjs pos 

520 

@o_haneull @f1214h Kok di bekukan? 

Kan kamu ga dpt pelayanan yg sesuai. 

Padahal bpjs itu juga kan tiap bulannya 

udh dibayar hm 

bekuk tidak layan sesuai bpjs 

bayar 
neg 

521 

@o_haneull RS mana si.. kemaren 

adekku dbd alhamdulillah 

penanganannya bagus. Biar kata bpjs 

kelas 3. 

kemaren adekku dbd tangan 

bagus bpjs kelas 
pos 

522 
Nunggu dua jam untuk Obat, belom Ada 

tanda2 dipanggil. Emang enak umum 

daripada bpjs 

tunggu jam obat belom tanda 

panggil enak dari pada bpjs 
neg 

523 
mulai sekarang jangan pada ngeluh BPJS 

y .. aku baru rasain sekarang kalau itu 

berguna banget 

jangan keluh bpjs rasain pos 

524 
@BPJSKesehatanRI Klo sy data klinik 

yg dituju tdk sesuai antara kartu BPJS 

dgn KIS...gmn ini min 

data klinik tuju tidak sesuai 

kartu bpjs kis gmn urus 
neg 

525 
RT @jiemiardian: Jika berniat 

menggunakan BPJS, maka perlu sesuai 

alur rujukan 

niat bpjs sesuai alur rujuk pos 

526 @sbyfess Star optik BGJ: sekitar 350an. 

yang 200 ditanggung BPJS. 
star optik bgj tanggung bpjs pos 

527 @kabarklaten @Nurediprasetyo 

Renternir bpjs maksudnya? Wkaks 
renternir bpjs maksud wkaks neg 

528 @TrigonaSeno Tidak ditanggung BPJS.. tidak tanggung bpjs neg 
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529 

Tak Perlu Capek Antre di Klinik, 

Sekarang Peserta BPJS Pantau Lewat 

Online ##BeritaSampit 

https://t.co/DkKuIxS88v 

tidak lelah antre klinik bpjs 

pantau 
pos 

530 

RT @justraissa16: @jonathanend say Hi 

buat mama ku yang kena kanker serviks 

jg di rawat di dharmais dan semua nya di 

tanggung bpjs 

sayang mama sentuh kanker 

serviks jangan rawat dharmais 

tanggung bpjs 

pos 

531 
@dhisuryadi06 @chocogreentea_ 

Meanwhile aku pilek aja manfaatin 

BPJS.. Wkwksksk 

meanwhile flu manfaatin bpjs 

wkwksksk 
pos 

532 

RT @tvOneNews: KEMENSOS: 30 

JUTA ORANG KAYA NIKMATI 

SUBSIDI BPJS  Kemensos 

mengungkapkan masih banyaknya 

ketidaksesuaian data masyarakat 

kemensos juta orang kaya 

nikmat subsidi bpjs kemensos 

ketidaksesuaian data 

masyarakat 

neg 

533 @cottonbutt_ ke psikiater dil berobat 

pake bpjs bisa 
psikiater dil obat pakai bpjs pos 

534 
KB pasca salin (IUD) itu gratis kalau 

pake bpjs. Banyak puskesmas jg skrg 

punya program implan gratis. 

pasca salin iud gratis pakai bpjs 

puskesmas jangan program 

implan gratis 

pos 

535 
@geloraco negara maju tapi bpjs nya 

ngutang ke rumah2 sakit. 

#NGAJAKPEKOK 

negara maju bpjs hutang rumah 

sakit 
neg 

536 @dheaeL Bgsd kimia farma emg mahal, 

etapi w murah sih pake bpjs 

bgsd kimia farma mahal murah 

pakai bpjs 
pos 

537 

Atau memang pelayanan seperti itu wajar 

? Karena jujur itu pengalaman pertama 

kali pake bpjs ,dan dpt pelayanan seperti 

itu 

layan wajar jujur alam kali 

pakai bpjs layan 
neg 

538 

@o_haneull Aku dulu pernah op usus 

buntu dan biayanya emang dicover bpjs, 

dan alhamdulillah pelayanan rsnya 

memuaskan 

usus buntu biaya dicover bpjs 

layan rsnya muas 
pos 

539 
Kasian mbah uti dikampung masih pake 

bpjs, yg lain temen nenek nenek nya 

udah pake kis yg gratis. 

kasihan mbah uti kampung 

pakai bpjs teman nenek nenek 

pakai kis gratis 

neg 

540 

@BPJSKesehatanRI Untuk pembuatan 

BPJS untuk bayi yang baru lahir apa 

harus lsng ke kantor BPJS Kesehatan 

https://t.co/JAvA1nP4YK 

bpjs bayi lahir lsng kantor bpjs 

sehat 
pos 

541 

@rlthingy gak bisa pake bpjs emang kak 

berobatnya? mama aku pernah operasi 

kista ditanggung bpjs alhamdulillah. 

membantu bgt. 

tidak pakai bpjs kak obat mama 

operasi kista tanggung bpjs 

bantu 

pos 

542 @flxurcatto Iya makanya, daripada pake 

bpjs kan mending cash aja 

dari pada pakai bpjs mending 

cash 
neg 

543 
RT @RSesarina: Fasilitas kesehatan 

mitra BPJS Kesehatan sdh 100 persen 

terapkan kemudahan bagi pasien cuci 

fasilitas sehat mitra bpjs sehat 

sdh persen rap mudah pasien 

cuci darah finger print 

pos 
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darah hanya cukup menggunakan finger 

print 

544 
@BPJSKesehatanRI selamat siang min, 

saya mau tanya, gimana cara cek kartu 

bpjs masih aktif atau tidak untuk peserta 

selamat siang urus cek kartu 

bpjs aktif tidak 
pos 

545 

@o_haneull Dulu aku pernah  Kebetulan 

anak ku yg lagi sakit umur 2bln kena 

pneumonia  Pake bpjs kelas 3 

alhamdulillÃ¢h 

anak sakit umur sentuh 

pneumonia pakai bpjs kelas 

alhamdulill 

pos 

546 
@JOKER_JJ_JOKER @ustadtengkuzul 

Boro - boro beli mobil byar iuran bpjs 

saja ngos2an. 

boro boro beli mobil byar iur 

bpjs ngos 
neg 

547 BPJS ohhh BPJS kenapa birokrasimu 

sunggu terlalu.... 
bpjs ohh bpjs birokrasi sunggu neg 

548 

@IbnuSholh @ahmadsusena 

@zarazettirazr BPJS baik kok, kalau 

sakit parah dan tidak ada BPJS 

bagaimana? 

bpjs sakit parah tidak bpjs pos 

549 

Tuh kan warga banyuwangi sudah 

merasakan manfaat JKN Mobile, kamu 

kapan nih?  .  BPJS Kesehatan 

memberikan pelayanan untuk 

masyarakat, Keberlanjutan BPJS untuk 

kebaikan bersama .  #BPJSKesehatan 

#TerimakasihBPJS #BPJSMelayani 

#BPJSCegahCorona 

warga banyuwangi manfaat jkn 

mobile bpjs sehat layan 

masyarakat bpjs 

pos 

550 

Di masa sulit seperti sekarang ini BPJS 

kesehatan memberikan pelayanan kepada 

masyarakat berupa Support  untuk 

memberikan layanan terbaik dengan 

menghadirkan mobile JKN.   

https://jamkesnews.com/jamkesnews/beri

ta/detail/nws/20577/20200423/lakukan-

deteksi-mandiri-covid-19-peserta-asal-

banyuwangi-rasakan-manfaat-mobile-jkn  

#BPJSKesehatan #TerimakasihBPJS 

#BPJSMelayani 

sulit bpjs sehat layan 

masyarakat upa support layan 

hadir mobile jkn 

pos 

551 

BPJS Kesehatan melalui mobile JKN 

menyediakan fitur screening deteksi 

secara mandiri Covid-19.Hal ini karena 

support BPJS Kesehatan demi 

memberikan pelayanan yg terbaik kepada 

semua pesertanya #BPJSKesehatan 

#TerimakasihBPJS #BPJSMelayani 

#bpjscegahcorona 

bpjs sehat mobile jkn fitur 

screening deteksi mandiri covid 

support bpjs sehat layan 

pos 

552 

BPJS Kesehatan selalu memberikan 

pelayanan untuk masyarakat. Dengan 

pelayanan BPJS Kesehatan ini banyak 

peserta yang merasakan kepuasannya.  

bpjs sehat layan masyarakat 

layan bpjs sehat puas 
pos 
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#bpjskesehatan #bpjsmelayani  

#terimakasihbpjs  #bpjscegahcorona 

553 

Yg jelas menurut gw BPJS pemerasan 

secara halus dalih gotong royong, 

buktinya dlm pelayanan kesehatan 

peserta BPJS amburadul. 

bpjs peras halus dalih gotong 

royong bukti layan sehat bpjs 

amburadul 

neg 

554 

Jaman skrng jauh lebih korup, panen fee 

dan komisi proyek infrastruktur,hutang 

menggunung,rakyat mensubsidi 

pemerintah dgn membeli bbm 4 kali lipat 

dr harga minyak dunia, iuran bpjs 

melejit, pelayanan buruk,dana haji di 

embat,. Bpjs di sikat 

zaman korup panen fee komisi 

proyek infrastruktur hutang 

gunung rakyat subsidi perintah 

beli bbm kali lipat harga 

minyak dunia iur bpjs lejit 

layan buruk dana haji embat 

bpjs sikat 

neg 

555 

Yaa allah pelayanan bpjs di bandung 

jelek banget. Kaya udah kehilangan 

kemanusiaan. Alesannya gak masuk akal 

banget. Pasien darurat aja didiemin, 

diusir sana-sini. Mikirnya untuuuuuuung 

terus. Benci sumpah 

allah layan bpjs bandung jelek 

kaya hilang manusia alesannya 

tidak masuk akal pasien darurat 

didiemin usir sanasini mikirnya 

untuung benci sumpah 

neg 

556 

pelayanan BPJS tidak seperti yg kau tulis 

Cuk!!, emang hrs ikuti prosedur tapi 

alhamdulillah pelayanannya jg baik. itu 

pengalaman yg kami rasakan ketika 2X 

operasi pengangkatan batu ginjal istri dan 

serta 3X rawat inap ketika anak sakit. 

layan bpjs tidak tulis cuk hrs 

prosedur layan jangan alam kali 

operasi angkat batu ginjal istri 

kali rawat inap anak sakit 

pos 

557 

Tapi menurut pengalaman Saya orng2 y 

pke BPJS sll menjdi No kesekian dlm hal 

pelayanan, obat2 nya saja itu2 saja gimn 

mau sembuh..trus kita hrus byr terus itu 

iuran fasiliras y didapat kyk kita ngemis 

diobati 

alam orang pke bpjs menjdi 

tidak sekian layan obat gimn 

sembuh byr iur fasiliras ngemis 

obat 

neg 

558 
Halahh tiap di telp call center jg selalu 

sibuk. Sekelas bpjs pelayanan 

customernya spt ini. Parah. 

halahh telpon call center jangan 

sibuk kelas bpjs layan 

customernya spt parah 

neg 

559 
Bubarin ajalah BPJS pelayanan 

amburadul, manajemennya magabut..ah 

sueee banget negriku 

bubarin bpjs layan amburadul 

manajemen magabut suee 

negriku 

neg 

560 

Solusi Rizal Ramli Cegah BPJS Dari 

Kebangkrutan..  Selain itu juga harus ada 

revolusi dalam kualitas service 

(pelayanan) kepada pasien. Karena saat 

ini pengelolaan di RS dan BPJS masih 

primitif. 

solusi rizal ramli cegah bpjs 

bangkrut revolusi kualitas 

service layan pasien kelola bpjs 

primitif 

neg 

561 

"Sejauh ini layanan BPJS semakin baik, 

berbeda dengan pelayanan dulu di tahun 

2014. Saya sempet kecewa waktu itu 

dengan pelayanan rumah sakit tapi 

sekarang pelayanan rumah sakit semakin 

baik begitu pula dengan pelayanan BPJS, 

layan bpjs beda layan kecewa 

layan rumah sakit layan rumah 

sakit layan bpjs jempol bpjs 

sehat den 

pos 
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dua jempol untuk BPJS Kesehatan" Deni 

#BPJSMelayani 

562 

2. Tuntut pelayanan BPJS jadi lebih baik, 

Selama ini banyak sekali kawan" yang 

mengeluh apabila berobat menggunakan 

BPJS bukan saja dari pelayanan tapi juga 

jenis dan cara penanganannya yang 

kurang layak, seharusnya dengan 

kenaikan BPJS 100% maka pelayanan 

harus lebih baik lagi! 

tuntut layan bpjs kawan keluh 

obat bpjs bukan layan jenis 

tangan layak bpjs layan 

neg 

563 

Rumah Sakit Indriati Solo Baru, RS ini 

menerima pasien BPJS, pelayanan bagus 

dan ga ribet. Jajanannya enak2 dan 

murah.. akuh syukak.. 

rumah sakit indriati solo terima 

pasien bpjs layan bagus tidak 

susah jajan enak murah akuh 

syukak 

pos 

564 

Kalau blm tau BPJS bagaimana mending 

cari tau dulu! Pelayanan di RS diberikan 

oleh Dokter mitra BPJS. Banyak pasien 

BPJS yang mendapatkan pelayanan dgn 

baik di RS hingga sembuh. Jangan 

jadikan 1 pengalaman yg kurang 

memuaskan, untuk menggeneralisir 

pelayanan BPJS bahkan profesi. 

belum bpjs mending cari layan 

dokter mitra bpjs pasien bpjs 

layan sembuh jangan alam 

muas menggeneralisir layan 

bpjs profesi 

pos 

565 

kok gitu semua sih? alhamdulillah 

selama pake BPJS pelayanan rawat inap 

selalu dapat yg terbaik. sering bgt dapet 

suster ramah sampe ada rasa pengen 

nikahin salah satu suster karna pas ibu sy 

sakit dia ngerawat pake hati. di 

semarang. sumpah pake bpjs doang 

pakai bpjs layan rawat inap 

suster ramah nikah salah suster 

pas sakit ngerawat pakai hati 

semarang sumpah pakai bpjs 

pos 

566 

Bubarkan aja BPJS pelayanan nya aja 

ngga ada peningkatan orang sakit antri 

bisa sampai setengah hari pake minta 

naik premi.mikiiiiirr 

bubar bpjs layan tidak tingkat 

orang sakit antre pakai premi 

mikiirr 

neg 

567 

Pengalaman urus m bpjs: Pelayanan 

publik berbasis online tu memang 

dibutuhin bgt, jadi hemat waktu kan, 

kesian klo antrian puanjaaaangggg, aplg 

yg dateng jauh2 jadi hemat biaya jg, lebh 

kasian lg yg dagang/petani jd gabisa 

kerja 

alam urus bpjs layan publik 

basis dibutuhin hemat kesi antri 

puanjaangg aplg hemat biaya 

jangan lebh kasihan dagang tan 

tidak bisa kerja 

pos 

568 Ironis, Iuran BPJS Naik 2 Kali Lipat Tapi 

Manfaat Pelayanan Akan Dipangkas 

ironis iur bpjs kali lipat manfaat 

layan pangkas 
neg 

569 

Keliatannya serem ya?? Tp alhamdulillah 

bapak sakit jantung dan komplikasi pake 

BPJS. Pelayanan juga ok (walau antrinya 

bejubel). Ruangan dan obat selalu dapat. 

Ada pepatah â€œjng ngomong BPJs 

sama org sehat, pasti jelek semua, tp 

ngomong sama org yg sakit banyak 

manfaatnya 

liat seram sakit jantung 

komplikasi pakai bpjs layan 

antri bejubel ruang obat pepatah 

jng bicara bpjs orang sehat jelek 

bicara orang sakit manfaat 

pos 
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570 

kena jebakan betmen, waktu ibuku kena 

stroke tanpa BPJS pelayanan prima... 

cepat tanggap... Waktu mertua kena 

stroke dng BPJS... dibuat kita seperti 

mengemis sana sini urus sana sini plus 

rekayasa "kelas 1" hasil sulapan kamar 

kelas 2... prett lah. HIDUP SEHAT 

adalah koentji 

sentuh jebak betmen sentuh 

stroke bpjs layan prima cepat 

tanggap mertua sentuh stroke 

dng bpjs emis urus plus 

rekayasa kelas hasil sulap 

kamar kelas prett hidup sehat 

koentji 

neg 

571 

Buat temen2 yang bingung deteksi 

mandiri covid-19. Bisa melakukan 

deteksi mandiri lewat aplikasi JKN KIS. 

Semoga BPJS selalu memberikan 

pelayanan terbaik dan memudahkan 

peserta.   #bpjskesehatan 

#terimakasihbpjs #bpjsmelayani 

#bpjscegahcorona 

teman bingung deteksi mandiri 

covid laku deteksi mandiri 

aplikasi jkn kis bpjs layan 

mudah 

pos 

572 

Pelayanan #BPJSKesehatan untuk 

masyarakat memang memuaskan. 

#TerimaKasihBPJS kami support 

keberlanjutan BPJS untuk kebaikan 

bersama #BPJSMelayani 

#BPJSCegahCorona dengan gotong 

royong semua tertolong. 

layan masyarakat muas support 

bpjs gotong royong tolong 
pos 

573 

2 tahun bayar bpjs blm terpakai sma 

sekali, kok masih kewalahan bayar 

rumah sakit.  Pelayanan kurang pula 

hhhha. 

bayar bpjs belum pakai 

kewalahan bayar rumah sakit 

layan hha 

neg 

574 

Kok sedih ya, kmren February aku pake 

bpjs dirawat di RS Bunda Menteng bisa 

banget dan pelayanan dan fasilitas bagus 

banget, dan gak keluarin uang sama 

sekali, I'm blessed 

sedih kmren february pakai bpjs 

rawat bunda menteng layan 

fasilitas bagus tidak keluarin 

uang blessed 

pos 

575 

BPJS Kesehatan memberikan pelayanan 

untuk masyarakat. Buktinya alat 

kesehatan dijamin oleh BPJS: Kacamata 

Alat bantu dengar Gigi palsu Penyangga 

leher,dll Support BPJS Kesehatan 

memberikan layanan terbaik. 

BPJSKesehatan.   #BPJSKesehatan 

#TerimakasihBPJS #BPJSMelayani 

bpjs sehat layan masyarakat 

bukti alat sehat jamin bpjs 

kacamata alat bantu dengar gigi 

palsu sangga leher dll support 

bpjs sehat layan bpjskesehatan 

pos 

576 

Program JKN dari BPJS Kesehatan 

menjamin penggunaan beberapa jenis 

alat kesehatan sebagai bagian pelayanan 

lanjut bagi pasien. 

https://sehatq.com/artikel/nama-alat-

kesehatan-yang-ditanggung-bpjs-

kesehatan #BPJSKesehatan  

#TerimakasihBPJS  #BPJSMelayani 

program jkn bpjs sehat jamin 

jenis alat sehat layan pasien 
pos 

577 Potret pelayanan kesehatan di kita, ada 

bpjs tapi tdk berguna, kalau sdh kejadian 

potret layan sehat bpjs tidak sdh 

tanggung 
neg 
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begini siapa yg harus tanggung jawab? 

@jokowi , @TERAWAN_COSPLAY 

578 

Gak usah debat. Skrg memang rakyat 

lebih sulit makan. Lebih sulit cari kerja 

kok. Berobat juga sulit meski pake BPJS, 

tapi pelayanan ala kadarnya. Itu fakta 

om. Rakyat kritis skrg juga langsung 

dijebloskan. Mana katanya demokrasi? 

Katanya reformasi??? 

tidak debat rakyat sulit makan 

sulit cari kerja obat sulit pakai 

bpjs layan kadar fakta rakyat 

kritis jeblos demokrasi 

reformasi 

neg 

579 Mempertanyakan keseriusan pelayanan 

bpjs 
serius layan bpjs neg 

580 

Memangnya situ pernah anjingnya di 

pajakin?  Coba buka datanya yg bnrÂ² 

kredibel jgn cm ngambil data dr yg gbsa 

dipertanggung jawabkan. Ada lg nih..  

Skrg ini.  Sampai saat ini BPJS  msh 

berantakan iuran gede tp pelayanan 

minus. Tau knp pelayanan BPJS minus?  

Caritau sendiri yaa 

mang anjing pajakin coba buka 

data kredibel jangan ambil data 

gbsa tanggung bpjs berantak iur 

layan minus knp layan bpjs 

minus caritau 

neg 

581 Kok aku gasuka pelayanan di BPJS 

kesehatan Jember ya wkwkw 

tidak suka layan bpjs sehat 

jember wkwkw 
neg 

582 

Perannya sangat penting untuk saat ini 

tapi kalian menganggap pasien bpjs 

bagaikan orang peminta-minta.  Sedih 

liat pelayanan yang kek tai 

anggap pasien bpjs orang 

pemintaminta sedih lihat layan 

tahi 

neg 

583 
BPJS kesehatan luncurkan program turun 

kelas dan relaksasi iuran 

#RadikalHTIFPItunggangiPandemi 

bpjs sehat luncur program turun 

kelas relaksasi iur 
pos 

584 

BPjS kesehatan Mengecewakan, ribet 

dan kurang koordinasi,  kejadiannya pada 

minggu lalu istri saya keguguran dan 

harus dikiret menurut 

klinik_utama_handayani , karena bpjs ga 

aktif 

bpjs sehat kecewa susah 

koordinasi minggu istri gugur 

dikiret klinik utama handayani 

bpjs tidak aktif 

neg 

585 

Pelayanan BPJS Gubug yg 

mengecewakan. Saya ngurus turun kelas 

BPJS kesehatan dari kelas 1 ke kelas 3, 

tapi sudah 1 bulan kartu barunya tidak di 

cetak2, padahal kartu lamanya sudah 

diminta. Bagaimana mau bayar dan 

periksa kesehatan ? Dengan mental kerja 

begini kok BPJS mau maju 

layan bpjs gubug kecewa urus 

turun kelas bpjs sehat kelas 

kelas kartu tidak cetak kartu 

bayar periksa sehat mental kerja 

bpjs maju 

neg 

586 

Setuju bangett tiap bulan kita bayar iuran 

mahal2 pelayanan sangat2 

mengecewakan.kami sbg karyawan lebih 

nyaman sebelum ada bpjs kesehatan. 

tuju bayar iur mahal layan 

kecewa karyawan nyaman 

belum bpjs sehat 

neg 

587 

Sy lebih setuju BPJS Kesehatan diganti 

lg dgn Jamsostek saja. Pelayanan BPJS 

Kesehatan sgt tdk profesional & 

mengecewakan #ILCDebora 

tuju bpjs sehat ganti jamsostek 

layan bpjs sehat tidak 

profesional kecewa 

neg 
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588 

Coba menggunakan fasilitas bpjs 

kesehatan buat priksa kehamilan. Bru 

pake sekali tp bnr2 mengecewakan. Udah 

antri 2jam malah disruh pulang 

coba fasilitas bpjs sehat priksa 

hamil pakai kecewa antre jam 

disruh pulang 

neg 

589 

Kenapa rumah sakit yg bekerja sama dg 

BPJS kesehatan kesan nya lamban dalam 

menangani pasien, beda dgn pake 

asuransi swasta? #whyJokowi 

rumah sakit kerja bpjs sehat 

kesan lamban tangan pasien 

beda pakai asuransi swasta 

neg 

590 

Tapi terkadang dari pihak Dokter yg 

melayani peserta BPJS Kesehatan 

terkesan lamban, dan seperti "ga niat 

nanganin" (: 

dokter layan bpjs sehat kesan 

lamban tidak niat nanganin 
neg 

591 

Pelayanan BPJS kesehatan sekarang 

tidak bagus, sebagian RS di 

Pekanbaru,lamban dalam menangani 

pasien. 

layan bpjs sehat tidak bagus 

pekanbaru lamban tangan 

pasien 

neg 

592 

Surplusnya BPJS Ketenagakerjaan 

diinvestasikan u proyek 

infrastruktur,giliran menanggulangi 

defisit BPJS kesehatan terkesan lamban 

penanganannya, sampai ada pengurangan 

pelayanan kesehatan. Peserta BPJS itu 

byr tiap bulan lho,emangnya kl sakit 

diajak jalan2 lwt tol lantas sembuh? 

surplus bpjs ketenagakerjaan 

investasi proyek infrastruktur 

gilir tanggulang defisit bpjs 

sehat kesan lamban tangan 

layan sehat bpjs byr sakit ajak 

jalan lwt tol sembuh 

neg 

593 

Jgn cuma naikin tagar 

#DirutGarudaBaru, kayaknya 

#DirutBPJSBaru juga perlu, Karena 

meskipun sdh ada kesepakatan untuk 

tidak menaikkan BPJS kelas 3, nyatanya 

masih dinaikkan  Bantu viralkan ya 

gaesss.. @digeeembok 

jangan naikin tagar sdh sepakat 

tidak bpjs kelas nyata bantu 

viralkan gaess 

neg 

594 

BPJS Kesehatan sih, kacau banget 

sistemnya suka berubah2, blm juga kelar 

belajar sistem yg B, udah muncul sistem 

baru yg jauh lebih ribet. Misal ada 

masalah apa dikit, goodluck ajalah yaa~ 

mana RO nya suka slow respon 

bpjs sehat kacau sistem suka 

ubah belum kelar ajar sistem 

bahasa muncul sistem susah 

dikit goodluck suka slow 

respon 

neg 

595 Pelayanan BPJS Kesehatan Dinilai Masih 

Buruk http://dlvr.it/RX2sLq 
layan bpjs sehat nilai buruk neg 

596 Pelayanan Buruk, Masyarakat Tak Setuju 

Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan 

layan buruk masyarakat tidak 

tuju rencana iur bpjs sehat 
neg 

597 

Sy dan keluarga pmgang kartu BPJS Kes 

kelas 1 prihatin dinaikkan iuran BPJS 

Kes. 1) Putusan MA   tlh melarang 

menaikkan iuran BPJS Kes. telah 

diterabas. 2) Mayoritas rakyat susah 

akibat Covid-19. 3) pelayanan di rumah 

sakit.bagi pemegang BPJS  tdk baik hrs 

menunggu berjam-jam 

keluarga pmgang kartu bpjs kes 

kelas prihatin iur bpjs kes putus 

tlh larang iur bpjs kes rabas 

mayoritas rakyat susah akibat 

covid layan rumah sakit pegang 

bpjs tidak hrs tunggu 

berjamjam 

neg 
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598 

Kenaikan iuran seharusnya tidak 

dilakukan saat ini, disaat pendapatan 

masyarakat tidak meningkat bahkan di 

PHK, namun justru beban biaya 

kehidupan meningkat, bahkan tanpa 

diimbangi dengan perbaikan dan 

peningkatan kualitas pelayanan dan 

fasilitas kesehatan yg diperoleh dari 

BPJS. 

iur tidak laku masyarakat tidak 

tingkat phk beban biaya hidup 

tingkat imbang tingkat kualitas 

layan fasilitas sehat bpjs 

neg 

599 

Naik iuran tpi mohon kualitas pelayanan 

ditingkatkan.. kmi ikut BPJS tdk 

gratisan.. kmi byar lho per bulan.. tpi 

perlakuan di RS selalu di beda2kan 

iur mohon kualitas layan 

tingkat bpjs tidak gratis byar 

laku beda 

neg 

600 

Tergantung gubernurnya. Di Bali 

sebelum BPJS ada JKBM (Jaminan 

Kesehatan Bali Mandara). Lebih bagus 

ketimbang BPJS. 

gantung gubernur bal belum 

bpjs jkbm jamin sehat bal 

mandara bagus timbang bpjs 

neg 

601 

Menkeu terbalik cm mampu beberkan 

uang tekor tp ga punya solusi  Bisanya 

bikin aturan spt iuran wajib dibayar spt 

pajak Pelayanan msh amburadul 

menkeu beber uang tekor tidak 

solusi atur spt iur wajib bayar 

spt pajak layan amburadul 

neg 

602 

Iyuran BPJS Naik Pelayanan berkurang.  

" Salah Sendiri ngapain ikut BPJS " 

BPJS itu untuk orang sakit.  Orang sehat 

ngapain ikut BPJS.  ikut cara berfikir 

menteri kesehatan rezim Jokowi  

#JokowiTakutKediri 

iyuran bpjs layan salah bpjs 

bpjs orang sakit orang sehat 

bpjs pikir menteri sehat rezim 

jokowi 

neg 

603 

Pemkot Yogyakarta meminta 

perlindungan kesehatan masyarakat 

kembali ke Jamkesda, karena menilai 

skema pelayanan BPJS tdk lbh baik dari 

Jamkesda.  Memang lbh baik jamkesda, 

karena dg KTP dan KK saja maayarakat 

sdh bisa berobat. 

#RezimJKWPerasRakyat 

pemkot yogyakarta lindung 

sehat masyarakat jamkesda nilai 

skema layan bpjs tidak 

jamkesda jamkesda kartu tanda 

penduduk kakak maayarakat 

sdh obat 

neg 

604 
bahkan bisa lebih hemat anggaran dr 

pada bayar bpjs non pbi  ...... bpjs lebih 

mahal 

hemat bayar bpjs non pbi bpjs 

mahal 
neg 

605 

RT @DonAdam68: Urusan krisis aja, 

ngajak2 perasaan kite2. Pas naikin tarif 

listrik, harga sembako selangit, BPJS 

tinggi, ogah nurunin harga. 

urus krisis ajak kite pas naikin 

tarif listrik harga sembako 

langit bpjs ogah nurunin harga 

neg 

606 Aiihhh BPJS naik lagi aiihh bpjs neg 

607 
RT @PolitikToday: Sah Iuran BPJS 

Kesehatan Naik Hari Ini, Haris Rusly 

Moti: Pemerintah Bermental Kolonial! 

sah iur bpjs sehat haris rusly 

moti perintah mental kolonial 
neg 

608 Iuran BPJS Resmi Naik, Mau Bayar 

Mahal atau Murah Sama-sama Antre. 

iur bpjs resmi bayar mahal 

murah samasama antre 
neg 
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609 

RT @PartaiSocmed: Nah, mafia di bisnis 

kesehatan itu nyata adanya. Inilah biang 

kerok dari buruknya pelayanan pada 

pasien BPJS dan tekornya BPJS 

mafia bisnis sehat nyata biang 

kerok buruk layan pasien bpjs 

tekor bpjs 

neg 

610 

Kita doakan yg terbaik semoga BPJS 

Kesehatan semakin maju dengan 

pelayanan yg terbaik kpd seluruh lapisan 

masyarakat 

doa bpjs sehat maju layan lapis 

masyarakat 
pos 

611 @kanaya_kusuma Iya, tega bgt bpjs naik 

mulu. 
tega bpjs mulu neg 

612 

BPJS Kesehatan pastikan akan perbaiki 

layanan    #BPJSKesehatan 

#BPJSMelayani 

#GotongRoyongSemuaTertolong 

https://t.co/Sw7mPkO13I 

bpjs sehat layan pos 

613 

RT @ususetiawan: Masalah negara ini 

terlalu banyak. Sampai2 rakyat dibuat 

bingung mau menaikkan isu apa.  Bpjs 

naik (lagi) 

negara rakyat bingung isu bpjs neg 

614 
RT @CNNIndonesia: Iuran BPJS 

Kesehatan Naik Mulai Hari Ini 

https://t.co/uDAGtfshcq 

iur bpjs sehat neg 

615 
RT @CNNIndonesia: Besok, Iuran BPJS 

Kesehatan Naik Lagi 

https://t.co/G6CcLPlv2x 

besok iur bpjs sehat neg 

616 
RT @Metro_TV: #MetroHariIni 

Pemerintah kembali menaikkan BPJS 

Kesehatan per 1 Juli 2020. 

perintah bpjs sehat juli neg 

617 
RT @ebithEBITH: pertaruhkan reputasi 

politik untuk rakyat...   a few moments 

later  iuran BPJS naik. 

taruh reputasi politik rakyat few 

moments later iur bpjs 
neg 

618 Iuran BPJS Mulai Naik HariÂ ini 

https://t.co/wMPfASo6de 
iur bpjs neg 

619 BPJS naik di saat rakyat lg pailit,kumaha 

ieu teh. 

bpjs rakyat pailit kumaha ieu 

teh 
pos 

620 

RT @geloraco: Hari Ini BPJS Kesehatan 

Naik, Haris Rusly Moti: Pemerintah 

Bermental Kolonial! 

https://t.co/kNjoLQrTwY 

bpjs sehat haris rusly moti 

perintah mental kolonial 
neg 

621 

RT @rahmiutamimi: Ini benar. 

Pengalaman saya rawat inap alm papa 

dengan minta naik kelas. Cara culas RS 

mengakali obat yg katanya tdk dicover. 

alam rawat inap alm papa kelas 

culas akal obat tidak dicover 
neg 

622 

Banyak manfaat dr mulai saya sakit, istri 

melahirkan, anak sakit dicover sama 

BPJS. Tapi karena kondisi keuangan 

bayar preminya nunggak. 

manfaat sakit istri lahir anak 

sakit dicover bpjs kondisi uang 

bayar premi nunggak 

pos 

623 
Kami bukan kluarga kaya...hnya 

wiraswasta pdagang kaki lima,BPJS 

sangat membantu ,karena jujur saya 

bukan kluarga kaya hnya 

wiraswasta pdagang kaki bpjs 

bantu jujur kapok asuransi 

pos 
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kapok ikut asuransi Pr...l karena ketipu 

janji manis,lbih baik ikut BPJS yg jlas 

dan SDH merasaksn manfaatnya 

pekerjaan rumah tipu janji 

manis bpjs jlas sdh merasaksn 

manfaat 

624 

Iuran BPJS murah banget loh, kalo 

dibandingkan dg premi asuransi swasta.  

Gitu msh banyak yg protes dan gak ikut 

Mgkin karena kesadaran masyarakat ikut 

asuransi kesehatan di negara ini masih 

rendah 

iur bpjs murah banding premi 

asuransi swasta protes tidak 

mgkin sadar masyarakat 

asuransi sehat negara rendah 

pos 

625 

BPJS kesehatan aku sejak kerja di pabrik 

jadi ngga jelas, after kerja makin gak 

jelas. Gaji dipotong buat bayar BPJS tapi 

pas dicek malah nunggak. Sampai 

sekarang kalau pribadi sih belum 

merasakan karena keburu ngga aktif 

BPJSnya. 

bpjs sehat kerja pabrik tidak 

after kerja tidak gaji potong 

bayar bpjs pas cek nunggak 

pribadi belum keburu tidak 

aktif bpjsnya 

neg 

626 

Dulu waktu mengandung anak ke 3, 

sudah diwarning sama dokter kalau 

melahirkan harus lewat Caesar, waktu itu 

sih biayanya kalau gak salah 5 juta 

keatas. kandungan umur 7 bulan mulai 

ikut BPJS mandiri kelas 3, Alhamdulillah 

waktu melahirkan semuanya gratis tis.. 

kandung anak diwarning dokter 

lahir caesar biaya tidak salah 

juta kandung umur bpjs mandiri 

kelas lahir gratis tis 

pos 

627 

3 tahun aku di perantauan sdah 3 kali 

msuk puskesmas gara2 muntaber. 

alhamdulillah ini semua gratis, pelayanan 

pun sama tanpa ada pembeda. Inget bgt 

dulu aku pertama op gk kebagian 

ruangan akhirnya di taro di ruang 

melahirkan, temen2ku jenguk sampe 

bingung dikira melahirkan 

rantau sdah kali msuk 

puskesmas gara muntaber gratis 

layan beda tidak ruang taro 

ruang lahir teman jenguk 

bingung lahir 

pos 

628 

Aku ngerasain, Mama sempat harus 

dioperasi pengangkatan Rahim. 

Memakan biaya pastinya yg ga sedikit. 

Hampir 1 bulan di RS dari mulai tahap 

perawatan pra operasi, operasi dan Pasca 

operasi / pemulihan. Semua biaya 

ditanggung BPJS Kelas 2. 

mama operasi angkat rahim 

makan biaya tidak tahap pra 

operasi operasi pasca operasi 

pulih biaya tanggung bpjs kelas 

pos 

629 

Hari ini adik mama sy meninggal di RS 

dan sdh 3 Minggu dirawat di RS pakai 

BPJS karena Cancer stadium 4...Dan tadi 

pagi dibawa ke RD dr RS dan seluruh 

pengobatan di RS free selama 3 Minggu 

dirawat. 

adik mama tinggal sdh minggu 

rawat pakai bpjs cancer stadium 

pagi bawa obat free minggu 

rawat 

pos 

630 

Aku Mi....  Alhamdulillah.... Waktu 

kelahiran anakku yg kedua 8-8-2019 

kemarin #ArsyaAlfarizqiAbimanyu 

sangat terbantu dgn BPJS kelas dua. 

Alhamdulillah, operasi lancar, kami 

selamat. Dan Arsya skrg udah gedhe.  

lahir anak kemarin bantu bpjs 

kelas operasi lancar selamat 

arsya gedhe dek arsya kakak 

noura 

pos 
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Dek Arsya 8-82019 dan kakak Noura 16-

07-2018 

631 

4 thn yg lalu ibu saya kena diabetes 

basah, sblmnya gk tau kalo punya 

penyakit itu.. 2-3 bulan di RS pemerintah 

di Surabaya, full BPJS.. Kalo gk BPJS, 

saya gk tau juga gmn uangnya, dulu saya 

masih sekolah soalnya.. 

sentuh diabetes basah sblmnya 

tidak sakit perintah surabaya 

full bpjs tidak bpjs tidak gmn 

uang sekolah 

pos 

632 

Mereka yg benci BPJS, mungkin belum 

pernah keluarganya bingung pas gk ada 

uang sama sekali.. Ibu saya yg BPJS 

pemerintah (yg gk bayar) dapetnya kyk 

kls 3.. Sekarang sih saya dan ibu saya 

sudah ikut BPJS kls 3 ( yg bayar) karena 

saya mau berterima kasih pada BPJS 

benci bpjs belum keluarga 

bingung pas tidak uang bpjs 

perintah tidak bayar dapetnya 

kls bpjs kls bayar terima kasih 

bpjs 

pos 

633 

Cukup meringankan untuk perawatan 

autoimun ku, yang bolak balik harus 

rawat inap, biasanya harus bayar full 

kamar, obat, pemeriksaan lab, dll.. pakai 

bpjs setidaknya biaya kamar sama 

beberapa lab bisa dicover bpjs, tinggal 

nambah untuk beberapa obat dan alat 

medis untuk d rumah.. 

ringan autoimun bolak rawat 

inap bayar full kamar obat 

periksa lab dll pakai bpjs tidak 

biaya kamar lab dicover bpjs 

tinggal nambah obat alat medis 

rumah 

pos 

634 Saya sendiri pengguna BPJS KIS,tapi 

Alhamdulillah sehat selalu 
bpjs kis sehat pos 

635 

Bpjs ku lg brmasalah..data ganda...agak 

riweuh ngurusnya mana sambil mijat 

keliling...bingung waktunya..kalo ga 

mijat gaada ongkos jg buat ngurus 

bpjs brmasalah data ganda 

riweuh ngurusnya mijat keliling 

bingung tidak mijat tidak ada 

ongkos jangan urus 

neg 

636 

Saya donk, operasi bolak balik sampe 4 

kali kalo di total pake biaya umum bisa 

ratusan juta. Berkat BPJS, saya habia 

operasi/habis opname di RS biyaya 0,- 

Rupiah... 

donk operasi bolak kali total 

pakai biaya ratus juta berkat 

bpjs habia operasi habis 

opname biyaya rupiah 

pos 

637 

Ak pernah mba, pas mau checkup ke 

puskesmas,, pas kasih kartu BPJS,, ntah 

kenapa pas di cek katanya udah gak aktif 

lagi, padahal kmren yang urusin itu 

masih lama,, jadi kmren gak jadi checkup 

kakak pas checkup puskesmas 

pas kasih kartu bpjs tidak pas 

cek tidak aktif kmren urusin 

kmren tidak checkup 

neg 

638 

Saya merasa sangat terbantu dgn BPJS, 

saat itu saya sakit tifus. Saat hari pertama 

di rawat, kondisi sangat drop sampai 

menggigil dan pingsan, untung saja saya 

sudah di rs jadi tidak khawatir lagi. Trims 

bpjs:) 

bantu bpjs sakit tifus rawat 

kondisi drop gigil pingsan 

untung tidak khawatir trims 

bpjs 

pos 

639 
Itu beritanya bpjs kelas 3 dibayar oleh 

pemerintah Coba dikonfirmasi ke kantor 

bpjs 

berita bpjs kelas bayar perintah 

coba konfirmasi kantor bpjs 
pos 

640 Bpjs emang keren kak apalagi bergotong 

royong sistemnya jadi lebih terbantu. 

bpjs keren kak gotong royong 

sistem bantu 
pos 
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641 

Iya betul karena kelas 3 di subsidi separo 

oleh Pemerintah,..aku sih member baru jd 

blum dipergunakan tapi aku rajin byar 

iuran secara single fighter, dan BPJS 

mandiri,  harus jaga2 aja jdi stidaknya gk 

ngerepotin siapapun smoga Aamiin 

kelas subsidi paro perintah 

anggota blum rajin byar iur 

single fighter bpjs mandiri jaga 

stidaknya tidak ngerepotin 

smoga aamiin 

pos 

642 

Akuuh selama proses kehamilan, cukup 

menguras kantong andai pake biaya 

sendiri.  selama Hamil berapa Kali 

ngeflek, Dan posisi placenta dibawah. 

Andai ga pake BPJS (sekali nyoba 

umum) sekali periksa kena 1,6 jt. Nyoba 

pake BPJS : GRATIS , faskes Dan RS e 

apik. Anak ku dh 1 taon 

akuuh proses hamil uras 

kantong andai pakai biaya 

hamil kali ngeflek posisi 

placenta andai tidak pakai bpjs 

coba periksa sentuh coba pakai 

bpjs gratis faskes apik anak 

pos 

643 

Nah kalau mertua gw kenanya diabet, 

jantung dan batu kemih. Kalau ga ada 

bpjs, ga tau deh harus gimana, bolak 

balik masuk rs. 

mertua kena abet jantung batu 

kemih tidak bpjs tidak bolak 

masuk 

pos 

644 
Betul, bersyukur bgt punya BPJS. 

Dirawat sekitar 1 bln, keluar RS gak 

keluar biaya sepeserpun waktu thn 2016 

syukur bpjs rawat tidak biaya 

peser 
pos 

645 

Jujur kalo saya pribadi blm merasakan 

manfaat BPJS krn bikin saja blm. Pdhl 

klo uda bkin pihak puskesmas gak akan 

meminta pembayaran melahirkanku bln 

mei kmrin. Tp Alhamdulillah bapak aku 

sdh merasakan BPJS jd klo ada apa2 gk 

ngerepotiin kedua anaknya.. Maaf yaa 

pak blm bisa 

jujur pribadi belum manfaat 

bpjs belum pdhl bkin 

puskesmas tidak bayar lahir mei 

kemarin sdh bpjs tidak 

ngerepotiin anak maaf belum 

pos 

646 

Sangat bermanfaat, saya termasuk org 

sering keluar masuk IGD RS krn saya 

mengidap suatu penyakit serius, krn ada 

BPJS ketika sakit sy kambuh gk perlu 

mikir biaya. Langsung bawa aj k IGD 

lgsg dilayani. 

manfaat masuk orang masuk 

igd idap sakit serius bpjs sakit 

kambuh tidak pikir biaya bawa 

igd layan 

pos 

647 

Kebetulan banget RS ad dibelakang kost 

an, jd ketika sakit sy kambuh. Gak perlu 

stres mikirin uang buat k IGD. Krn 

pelayanan utk peserta BPJS dsini sangat 

bagus. 

kos sakit kambuh tidak stres 

pikir uang igd layan bpjs dsini 

bagus 

pos 

648 
Manfaat lain pernah sy coba, scalling 

gigi gratis, beliin kacamata ibu gratis 

juga pake bpjs. 

manfaat coba scalling gigi 

gratis beli kacamata gratis pakai 

bpjs 

pos 

649 

Sy prnh merawat tante sakit diabetes + 

stroke 3 kali, semua perawatan di cover 

bpjs. Itu momen plg brasa manfaat bpjs. 

Kebayang dong biaya obat dan kamar 

sakit diabetes + stroke. 

prnh rawat tante sakit diabetes 

stroke kali cover bpjs momen 

plg brasa manfaat bpjs bayang 

biaya obat kamar sakit diabetes 

stroke 

pos 
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650 
Entah kenapa hatiku sangat kacau di buat 

BPJS, saat Corona dinaikin dah tau 

Pengadilan kena dampak besar banget... 

hati kacau bpjs corona dinaikin 

adil sentuh dampak 
neg 

651 

Kacau balau negeri kita selama raja 

hutang memimpin negeri,   dari mulai 

dana haji dia hutang sampai dana dari 

China , itu masih ngutang lagi ,  BPJS 

lagi dia naikan,,,, 

kacau balau negeri raja hutang 

pimpin negeri dana haji hutang 

dana china hutang bpjs 

neg 

652 

Zonasi sekolah, RUU penghapusan 

kekerasan seksual dicabut, korona kacau 

balau, BPJS naik harganya, tarif PLN tau 

tau naik. Wow Wonderful Indonesia~ 

zonasi sekolah ruu hapus 

kerasan seksual cabut korona 

kacau balau bpjs harga tarif pln 

wow wonderful indonesia 

neg 

653 

Pas sampe apotek Zentrum dapet antrian 

182. Dan obatnya habis karena saking 

banyaknya yang nebus kesana (Pasien 

seKota Depok). Akhirnya ninggalin resep 

obat dulu dan setelah 4 hari baru dapet 

obatnya. Kacau sih BPJS udah darurat 

banget. Sebisa mungkin kita harus tetap 

sehat. 

pas apotek zentrum antri obat 

habis nebus kesana pasien kota 

depok tinggal resep obat obat 

kacau bpjs darurat sehat 

neg 

654 

pasien check-up bulanan jg paling 

dirugikan, obat yg dipesan sering habis 

pdhl obatnya sgt penting bg pasien, kalau 

beli sendiri mahal bgt. katanya utang bpjs 

ke kimia farma belum dilunasin makanya 

pasien ga bisa nebus obat kesana lagi 

pasien checkup jangan rugi obat 

pesan habis pdhl obat abang 

pasien beli mahal hutang bpjs 

kimia farma belum dilunasin 

pasien tidak nebus obat kesana 

neg 

655 

Kesal saya !   BPJS naik, tarif listrik 

kacau, susah cari kerja krn kbanyakan 

TKA, harga barang pada naik, cari 

sekolah rebutan, keamanan gk jamin. 

Huu..uuh....!!! 

kesal bpjs tarif listrik kacau 

susah cari kerja kbanyakan tka 

harga barang cari sekolah rebut 

aman tidak jamin huu uuh 

neg 

656 

Kredit ke Bank bisa di Restruktur..ini ko 

malah naik BPJS. Kacau ..makin carut 

marut saja..boa boa Gelo. Rakyat geus 

stress ..yeuh. beuteung lapar .. duit hese.. 

kredit bank restruktur bpjs 

kacau carut marut boa boa gelo 

rakyat geus stress yeuh 

beuteung lapar uang hese 

neg 

657 BPJS Kacau, Klaim Rumah Sakit 51 

Triliun, Penerimaan Hanya 44 Triliun 

bpjs kacau klaim rumah sakit 

triliun terima triliun 
neg 

658 Saya peserta BPJS  Saya tidak merasakan 

pelayanan BPJS BPJS Ribet BPJS Kacau 

bpjs tidak layan bpjs bpjs susah 

bpjs kacau 
neg 

659 

and i say, BPJS kesehatan TIDAK 

berguna. selain prosedurnya bikin sakit 

pasien memburuk. antriannya bikin 

pasien Mati~ 

sayang bpjs sehat tidak 

prosedur sakit pasien buruk 

antri pasien mati 

neg 

660 

Dear Kemenkes, tolong bantu saudara2 

saya di kampung. RSUD Tebing Tinggi, 

sumut. Mereka sedang berjuang nyawa 

untuk cuci darah, apakah layak kantong 

darah masih dikenakan biaya 

230rb/kantong BPJS tidak berguna. 

kemenkes tolong bantu saudara 

kampung rsud tebing sumatera 

utara juang nyawa cuci darah 

layak kantong darah kena biaya 

kantong bpjs tidak tolong 

tindak tolong hati hidup 

neg 
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Tolong di tindak lanjuti. Tolong 

perhatian nya. Mereka ingin hidup. 

661 

Menurut kalian BPJS itu berguna ga sih 

?? Kalo menurut gua si GAK GUNA 

BANGET.  Jadi ada cerita dimana 

seorang bapak bawa anaknya yg masih 

kecil lalu ingin berobat di rs(jakarta) lalu 

ketika si bapak bilang ingin 

menggunakan kartu bpjs si bapak ini 

langsung ditolak tanpa ba bi bu 

bpjs tidak tidak cerita orang 

bawa anak obat jakarta bilang 

kartu bpjs tolak 

neg 

662 

Ustadz,mohon disampaikan ke 

pemerintah,kenapa iuran BPJS tidak 

turun2 kami orang3 tidak mampu dari 

financial.mohon dalam situasi ini uang si 

gitu bagi kami sangat berguna. Beda dgn 

pejabat / yg kaya 

ustadz mohon perintah iur bpjs 

tidak turun orang tidak financial 

mohon situasi uang beda jabat 

kaya 

neg 

663 

salah satu teman saya kerja di sebuah 

rumah sakit.. kemungkinan pada ga mau 

nampung itu karena pembayaran dari 

bpjs nya lambat, sedangkan dokumen2 

yg harus di siapkan banyak... 

salah teman kerja buah rumah 

sakit tidak nampung bayar bpjs 

lambat dang dokumen 

neg 

664 
Nasib rakyat +62 makin terbebani dgn 

naiknya iuran BPJS, gmn dgn para 

korban phk apa bs k bayar tuh BPJS. 

nasib rakyat beban iur bpjs gmn 

korban phk bayar bpjs 
neg 

665 
Kagak bisa setahun sekali naiknya ?   Itu 

duit hutangan dipake buat apa kalo rakyat 

harus iuran buaf kesehatan ? 

uang hutang dipake rakyat iur 

buaf sehat 
neg 

666 

gapaham sama BPJS, rakyatnya banyak 

yang ga suka, dibenci tenaga kesehatan, 

tapi awet aja. Mana iuran dinaikin. Di 

tempatku nih, urusan bpjs semuanya 

dionlinekan, birokrasi dadakan, 

pegawainya merasa superior, padahal no 

respect at all. gitu gaji pokok kepalanya 

gede bos. 

gapaham bpjs rakyat benci 

benci tenaga sehat awet iur 

dinaikin urus bpjs dionlinekan 

birokrasi gawai superior tidak 

respect all gaji pokok kepala 

bos 

neg 

667 

benar bgt mba dulu ibu saya pernah 

dirawat dirumah sakit tsb menggunakan 

BPJS dg penyakit kanker payudara 

stadium 4 tp penanganan nya lambat 

mungkin karena pake BPJS kali yaa tp 

sudah setaun lalu ibu sy meninggal 

kakak rawat rumah sakit tsb 

bpjs sakit kanker payudara 

stadium tangan lambat pakai 

bpjs kali taun tinggal 

neg 

668 

@BPJSKesehatanRI  apakah aware dg 

kondisi sinkronisasi antara data 

@ccdukcapil  dg bpjs? Hr ini sy bertemu 

dg banyak warga yg sdh tertib mengurus 

data kependudukan tp dipingpong hrs 

bolakbalik capil-bpjs krn sinkronisasi yg 

berjalan lambat. 

aware kondisi sinkronisasi data 

bpjs temu warga sdh tertib urus 

data kependudukan pingpong 

hrs bolakbalik capilbpjs 

sinkronisasi jalan lambat 

neg 

669 Kirain bpjs, klo bpjs emg lambat bpjs bpjs lambat neg 
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670 Antri bpjs lamanya subhanallah antre bpjs subhanallah neg 

671 

Tapi antrian onlinenya ga berguna. Udah 

register susah karena quota. Pas bisa 

masuk, dapat jadwal, upload dokumen & 

submit, tetap aja datang manual ke kantor 

BPJS untuk serahin dokumen dan antri 

manual. Status sampai jadwal, selaku 

verifikasi dokumen (abu-abu). Tidak 

sesuai iklan 

antri onlinenya tidak register 

susah quota pas masuk jadwal 

upload dokumen submit manual 

kantor bpjs serahin dokumen 

antre manual status jadwal 

verifikasi dokumen abuabu 

tidak sesuai iklan 

neg 

672 

Woww dua kali lipat... Mending ga pake 

asuransi... Buat apa pake asuransi . Yang 

pake asuransi bpjs aja loding melulu... 

Lambat... Coba pake umum... Wusss 

lancar...diutamakan. huffht 

woww kali lipat mending tidak 

pakai asuransi pakai asuransi 

pakai asuransi bpjs loding 

lambat coba pakai wuss lancar 

utama huffht 

neg 

673 

Iya dit, ditambah bpjs itu obatnya tau 

sendiri kan gimana dibanding asuransi 

swasta, blm bpjs itu antri utk berobat 

pokoknya kaya di persulit lah kalo mau 

ke rs atau rawat jalan gitu. Dan kalo yg 

blg asuransi swasta itu haram ya betul, 

bpjs pun termasuk juga 

dit bpjs obat banding asuransi 

swasta belum bpjs antre obat 

pokok kaya sulit rawat jalan 

bilang asuransi swasta haram 

bpjs masuk 

neg 

674 

Sebagai Pemegang BPJS Kesehatan 

mandiri kelas 1 saya protes keras iuran 

BPJS Kesehatan naik, karena yg bayar 

mahal dan murah sama2 antri berjam-jam 

lamanya untuk mendapatkan layanan di 

rumah sakit. 

pegang bpjs sehat mandiri kelas 

protes keras iur bpjs sehat bayar 

mahal murah antre berjamjam 

layan rumah sakit 

neg 

675 

Kl swasta kan gak wajib tong, apalagi 

pelayanan nya beda gak lama kek bpjs.  

Bpjs sudah antri lama.. gaji kerjaan 

dipotong pula buat bpsj.. Belum lagi 

tapera 

swasta tidak wajib tong layan 

beda tidak bpjs bpjs antre gaji 

kerja potong bpsj belum tapera 

neg 

676 

pgn punya bnyk duit, supaya kalopun ada 

pandemic gini masih bsa konsul sama 

psikiater tanpa ribet ribet ngurusin bpjs tp 

langsung aja ke kliniknya terus gperlu 

antri obat berjam jam.   sumpah. pgn. 

pnya. bnyk. duit. 

pengen uang kalo pandemic bsa 

konsul psikiater susah susah 

urus bpjs klinik gperlu antre 

obat jam jam sumpah pengen 

uang 

neg 

677 

yaAllah lagi antri bpjs, trus denger bapak 

sebelah istrinya meninggal waktu 

melahirkan anak kembar, anak kembar 

satu ikut meninggal, satunya kritis 

yaallah antre bpjs dengar 

sebelah istri tinggal lahir anak 

kembar anak kembar tinggal 

kritis 

neg 

678 

Anak saya jatoh dari tangga karena 

kedorong adeknya, lengan patah dan 

pake bpjs alhamdulillah cuma nambah 75 

ribu 

anak jatuh tangga dorong adek 

lengan patah pakai bpjs nambah 

ribu 

neg 

679 Antri BPJS lama nya kek nunggu jodoh 

emang . Anjr ! 
antre bpjs tunggu jodoh anjr neg 
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680 

#MuslimahNews â€“ Zalim! Katanya 

BPJS menolong, tapi kenapa justru 

membebani? Di tengah ancaman wabah 

corona yang mematikan, masyarakat juga 

harus berjuang melawan kerakusan 

korporasi yang difasilitasi negara 

zalim bpjs tolong beban ancam 

wabah corona mati masyarakat 

juang lawan rakus korporasi 

fasilitas negara 

neg 

681 

kenapa yah BPJS harus naek di tengah 

pandemi ini....sedih gaksi meskipun kelas 

satu atau dua bukan berarti ekonominya 

ga berdampak di tengah pandemi ini! aku 

ora paham sumpah 

bpjs pandemi sedih gaksi kelas 

bukan arti ekonom tidak 

dampak pandemi ora paham 

sumpah 

neg 

682 

Kenapa BPJS naik, sedangkan kita masih 

harus juga membayar tes COVID-19 

yang tidak dicover oleh BPJS selain di 11 

Sektor Pekerjaan, bahkan kalau terpapar 

COVID juga masih separo-separo yang 

dicover oleh BPJS. BPJS naik itu untuk 

apa sebenernya? Kenapa negara seneng 

bgt tarik ulur 

bpjs dang bayar tes covid tidak 

dicover bpjs sektor kerja papar 

covid separoseparo dicover bpjs 

bpjs negara senang tarik ulur 

neg 

683 

@BPJSKesehatanRI  saya sudah bayar 

total tagihan utk relaksasi tp kenapa pas 

masuk ke menu cicilan kaya gini? Terus 

bulan ini saya harus bayar 480an, 

padahal kelas 3 , dan cs bpjs sisa 

tunggakan bisa di cicil sampai 31 

desember 2021? 

bayar total tagih relaksasi pas 

masuk menu cicil kaya bayar 

kelas bpjs sisa tunggak cicil 

desember 

neg 

684 

Kamarnya penuh, ditolak di rumah sakit, 

padahal peserta sebagian merasa yakin 

kalau untuk pasien umum itu ada, kenapa 

untuk pasien BPJS nggak dilayani, 

jangan-jangan ada diskriminasi, gitu kan? 

kamar penuh tolak rumah sakit 

pasien pasien bpjs tidak layan 

janganjangan diskriminasi 

neg 

685 

Pengalaman ke sekian kali ngurus bpjs. 

gak ada satupun yang berkesan baik.  

ngurus bpjs mandiri, bpjs 

ketenagakerjaan, sampe pake bpjs buat 

berobat. Gunanya asuransi bukannya 

untuk memudahkan? tapi nyatanya 

kenapa segalanya dipersulit? 

alam sekian kali urus bpjs tidak 

kesan urus bpjs mandiri bpjs 

ketenagakerjaan pakai bpjs obat 

asuransi buk mudah nyata sulit 

neg 

686 

BPJS naik dan Covid tidak kunjung usai 

Berita kenaikan ini sangat menyesakan 

hati dimana rakyat sibuk bertahan hidup 

akibat himpitan dan ketidakpastian 

ekonomi dan stress yang berkepanjangan 

bertahan hidup atas resiko tertular covid , 

kenapa pemerintah seakan tidak peduli ? 

bpjs covid tidak kunjung berita 

sesak hati rakyat sibuk tahan 

hidup akibat himpitan 

ketidakpastian ekonomi stress 

tahan hidup resiko tular covid 

perintah acuh 

neg 

687 

SMS dr BPJS Kes...naik gak kira2 , wes 

nganggur kena PHK, usaha makanan sepi 

, anak bayar sekolah..yg buat bayar BPJS 

apa coba ? @BPJSKesehatanRI  , coba 

dech cari di datamu apakah saya pernah 

pesan bpjs kes tidak wes 

nganggur sentuh phk usaha 

makan sepi anak bayar sekolah 

bayar bpjs coba coba dech cari 

data manfaat subsidi wouuw 

neg 
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menggunakannya ? Kalau memang 

manfaatnya untuk saling subsidi kenapa 

naiknya wouuw 

688 

Naik lagi, kenapa? Sudahkah BPJS 

"bersih" dalam management-nya? 

Janganlah gaji besar dari pimpinan 

dibebankan pada penggunanya. 

bpjs bersih managementnya 

jangan gaji pimpin beban 
neg 

689 

Banget sih. Harusnya bpjs itu sdh jadi 

one card for all sih. Semua yg 

berhubungan kesehatan harusnya ya 

lewat bpjs aja, kenapa lagi harus bikin2 

permohonan lagi ke dinkes. 

bpjs sdh one card for all hubung 

sehat bpjs mohon dinkes 
neg 

690 

ikut serta bpjs kesehatan kan hak setiap 

orang, kalo pingin di non-aktifin 

harusnya bisa dooong. kenapa ini ndak 

bisaa? kecuali kalo meninggal atau 

pindah luar negeri. hfttt 

bpjs sehat hak orang nonaktifin 

tidak tinggal pindah negeri hftt 
neg 

691 

Mamaku Bilang NGGAK ADA YANG 

BENAR BPJS KACAU JIWASRAYA 

KACAU,Kemudian Aku Bilang DI 

INDON SEMUANYA SUDAH KACAU 

SEJAK TAHUN 50AN 

mama bilang tidak bpjs kacau 

jiwasraya kacau bilang indon 

kacau 

neg 

692 busuk ini gue kelamaan ngantri bpjs. 

lambat bgt pergerakannya 
busuk ngantri bpjs lambat gerak neg 

693 

[Kantorku kan perusahaan start up:' 

based di luar negeri.... jd dia emang ga 

kasih gituan:') seharusnya bpjs doang udh 

cover biaya rawat jalan kan. Tp ya gitu. 

Lambat] 

kantor usaha based negeri tidak 

kasih gituan bpjs cover biaya 

rawat jalan lambat 

neg 

694 

[Kantorku kan perusahaan start up:' 

based di luar negeri.... jd dia emang ga 

kasih gituan:') seharusnya bpjs doang udh 

cover biaya rawat jalan kan. Tp ya gitu. 

Lambat] 

kantor usaha based negeri tidak 

kasih gituan bpjs cover biaya 

rawat jalan lambat 

neg 

695 

Faskes tk 1 bukan menolak tp tidak bisa 

menangani untuk luka tsb krn butuh 

jumlah jahitan yg melebihi dari yg bisa 

ditangani faskes tk 1, jd harus ditangani 

oleh IGD RS dan sdh terselesaikan. 

Sangat disayangkan response BPJS 

teramat sangat lambat dan tdk responsif. 

faskes terima tidak tangan luka 

tsb butuh jahit tangan faskes 

tangan igd sdh selesai sayang 

response bpjs lambat tidak 

responsif 

neg 

696 

Kenyataan gitu .. orang tua sakit di RS 

swasta atas rujukan dokter  yg bekerja 

disana .. karena tidak pakai BPJS 

penangan cepet bgt .. klw pakai BPJS 

layanan lambat bgt 

nyata orang tua sakit swasta 

rujuk dokter kerja tidak pakai 

bpjs cepet klw pakai bpjs layan 

lambat 

neg 

697 

Pas demam berdarah kemarin... Karena 

pake bpjs jadi agak lambat 

pelayanannya... Pas lewat fase kritis baru 

di rawat di rs... Al hasil cuma dirawat 

pas demam darah kemarin 

pakai bpjs lambat layan pas fase 

kritis rawat hasil rawat rolling 

neg 
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sehari doang...  Rolling on the floor 

laughing , Kalo aku ga banyak minum air 

putih pas fase kritis bisa mati kayaknya... 

teh floor laughing ukur minum 

air putih pas fase kritis mati 

698 

Bagi saya tidak masalah iuran BPJS naik, 

yang penting di imbangi dengan 

pelayanan RS, jangan karena pake BPJS 

pasien lambat penanganannya itu saja. 

tidak iur bpjs imbang layan 

jangan pakai bpjs pasien lambat 

tangan 

neg 

699 

Saya pribadi takut kalau menggunakan 

BPJS .. pelayanan juga lambat...kalau 

kita bisa kenapa harus menyusahi 

pemerintah... Kalau politikus seperti 

itulah Demi demi .. tapi ngemis... Utk 

kepentingan pribadi.. 

pribadi takut bpjs layan lambat 

susah perintah politikus ngemis 

pribadi 

neg 

700 

Naik lagi, pelayanan bagi bpjs dirumah 

sakit tidak memuaskan ada juga yang 

responnya lambat karna menggunakan 

bpjs 

layan bpjs rumah sakit tidak 

muas responnya lambat bpjs 
neg 

701 

BPJS ini semenjak berdiri selalu 

defisit,sedangkan di lapangan banyak hak 

dari petugas medis yang di 

sunat,pembayaran klaim sangat 

lambat,dan lain sebagainya.  Ibarat ember 

yg bocor,sebesar apapun kran air 

digelontorkan tetap tidak akan cukup 

untuk mengisi ember tersebut 

bpjs defisit dang lapang hak 

tugas medis sunat bayar klaim 

lambat ember bocor kran air 

gelontor tidak isi ember 

neg 

702 

Gw mah mendingan gak pake BPJS 

wong setiap berobat dilayaninya lambat 

di RS swasta seperti pake tunai secepat 

kilat. Ditambah BPJS gak kepala bayar 

udah kayak rentenir 

mending tidak pakai bpjs orang 

obat layan lambat swasta pakai 

cepat kilat bpjs tidak kepala 

bayar rentenir 

neg 

703 

Oke kalau naik tapi pelayanannya lebih 

meningkat daripada sebelumnya 

mungkin bisa dimaklumi. Tapi kalo sama 

aja, ya buat apa. Saya salah satu peserta 

bpjs, namun ada beberapa RS yg 

memandang rendah pengguna bpjs. Dan 

alhasil penangannya pun lambat dan tdk 

memuaskan 

layan tingkat dari pada belum 

maklum salah bpjs pandang 

rendah bpjs lambat tidak muas 

neg 

704 
Asuransi diri Jiwasraya kacau, BPJS pun 

amburadul. Keknya prospek nih 

Prudential.. wqwq 

asuransi jiwasraya kacau bpjs 

amburadul kek prospek 

prudential wqwq 

neg 

705 

Yaterus kalo pendapatan ngana turun, 

rakyat yang bayarin? Sama kek bpjs gt 

ya, bumn yg kacau rakyat yg urunan 

bailout? Enak bgt idup lo pada. Doh, 

emoji zaya. Btw emang goals pln Cari 

untung ya? 

yaterus ngana turun rakyat 

bayarin bpjs bumn kacau rakyat 

urun bailout enak hidup doh 

emoji zaya btw goals pln cari 

untung 

neg 

706 
BPJS slh urus akibatnya,iuran 

naik,Bansos kacau krn data yg tdk 

valid,pernahkah terpikir bhw ada grand 

bpjs slh urus akibat iur bansos 

kacau data tidak valid pikir bhw 

grand design orang kuat data 

neg 
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design dr org kuat di RI,yg maunya data 

penduduk jgn smp akurat,kl akurat gak 

ada lg yg bs disulap, E ktp hrsnya bs jd 

dasar data penduduk yg bnr, sygnya E 

nya(chips) ilang 

duduk jangan smp akurat akurat 

tidak sulap kartu tanda 

penduduk hrsnya dasar data 

duduk sygnya chips ilang 

707 BPJS tai anjing!!!!!! bpjs tahi anjing neg 

708 Bpjs tai sih. Duit dipotong mulu, tapi use 

of proceed statement ga pernah ada. 

bpjs tahi uang potong mulu use 

proceed statement tidak 
neg 

709 
BPJS udh naik, yg tadinya 80rb jadi 

150rb... happy ending dan jangan ngeluh   

tai 

bpjs happy ending jangan keluh 

tahi 
neg 

710 Bpjs tai kucing bpjs tahi kucing neg 

711 ini bpjs apa roller coaster sih? naik turun 

mulu, bubar aja skalian ga jelas gitu 

bpjs roller coaster turun mulu 

buka bareng skalian tidak 
neg 

712 

pas mau bayar bpjs kaget, ga update kalo 

ternyata bpjs hari ini udah naik dan  

keadaan lagi pada susah gini dan gaji ke 

13 masih belum jelas 

pas bayar bpjs kejut tidak 

update nyata bpjs susah gaji 

belum 

neg 

713 Kalau BPJS biasanya lama prosesnya bpjs proses neg 

714 Bayar bpjs 510k auto bangkrut gue lama bayar bpjs otomatis bangkrut neg 

715 

Bulan lalu nyoba bayar bpjs langsung 3 

bulan (juni-agustus) dengan harga bpjs 

lama. Gataunya pas iseng buka tagihan 

oktober, dimasukkin sisanya dong   

padahal klo berobat lg copit gini pake 

bpjs suka diblg copit aja 

coba bayar bpjs juniagustus 

harga bpjs gataunya pas iseng 

buka tagih oktober dimasukkin 

sisa obat copit pakai bpjs suka 

diblg copit 

neg 

716 

apaan nih padahal kalo sakit gapernah 

pake BPJS...  dikemanain duit kitaÂ² yg 

cuma bayar doang ? gajelas banget lama 

lama ya 

sakit tidak pernah pakai bpjs 

dikemanain uang bayar gajelas 
neg 

717 Aneh bgt dah, bpjs naik mulu ntar gak 

lama normal.... woilah 

aneh bpjs mulu tidak normal 

woilah 
neg 

718 

Bisa dicover BPJS. Tapi ya itu kalo BPJS 

dan ga terlalu gawat antrinya lama nderrr 

ya pokoknya nunggu lah nanti dihubungi 

RS nya . Dulu aku pernah operasi gigi 

bungsi juga tapi gara gara dah mepet mau 

ujian dan dokternya cuti jadi akuu ga 

pake BPJS. Tapi ga tau kalo diklinik 

gmn. 

dicover bpjs bpjs tidak gawat 

antri nderr pokok tunggu 

hubung operasi gigi bungsi gara 

gara mepet uji dokter cuti tidak 

pakai bpjs tidak klinik gmn 

neg 

719 

Punya bpjs wajib tapi bikinnya ga 

dipermudah. Jaman udah canggih bukan 

maenn, daftar doang aja masih harus 

offline sampe mengular ke belakang 

gedung yg ternyata tempat pembuangan 

sampah. 

bpjs wajib bikin rumit zaman 

canggih bukan maenn daftar 

offline ular gedung nyata buang 

sampah 

neg 
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720 

Naiknya bpjs 90%, kelas 1 dari 80rb jadi 

150rb. RUUPKS ditarik dari prolegnas, 

BPJS naik hampir 100%, barang digital 

dipajekin. 

bpjs kelas ruupks tarik 

prolegnas bpjs barang digital 

dipajekin 

neg 

721 
Mau turunin kelas bpjs aja lah iurannya 

mahal bgt bulan ini berasa neeeh 

kedebetnya Upside-down face 

turunin kelas bpjs iur mahal asa 

neeh debet upsidedown face 
neg 

722 Nggak mau bayar BPJS karena mahal 

dan naik terus 
tidak bayar bpjs mahal neg 

723 Bayar mahal tapi sering dijudesin kalo 

brobat pake bpjs (cerita para peserta bpjs) 

bayar mahal dijudesin brobat 

pakai bpjs cerita bpjs 
neg 

724 Giliran gw bayar BPJS. Alhamdulillah 

mahal 
gilir bayar bpjs mahal neg 

725 

@budimandjatmiko Kalo akar rumput 

sampe bonyok bonyok,  BPJS ga 

nanggung loh . Mana sekarang makin 

mahal lagi . 

akar rumput bonyok bonyok 

bpjs tidak nanggung mahal 
neg 

726 

pln naik, bpjs naik, biaya kesehatan 

mahal, biaya pendidikan Mahal obral 

pada pihak asing. 

#ManaSuaraMahasiswa 

pln bpjs biaya sehat mahal 

biaya didik mahal obral asing 
neg 

727 
Bingung g u bpjs naek trozz pdhl 

pelayanannya buruk. Obat2an yg mahal 

tebus sendiri bangsul 

bingung bpjs trozz pdhl layan 

buruk obat mahal tebus bangsul 
neg 

728 Iuran BPJS Resmi Naik, Mau Bayar 

Mahal atau Murah Sama-sama Antre 

iur bpjs resmi bayar mahal 

murah samasama antre 
neg 

729 
liat berita iuran bpjs naik lagi? kasian oi 

nenek w dah janda gaada penghasilan 

bayar bpjsnya mahal eui 

lihat berita iur bpjs kasihan 

nenek janda tidak ada hasil 

bayar bpjsnya mahal eui 

neg 

730 

Bayangkan, orang tua kamu mahal-mahal 

bayar BPJS tapi kamu gak pernah sakit. 

Jadinya gak menghargai usaha orang tua 

kan? 

bayang orang tua mahalmahal 

bayar bpjs tidak sakit tidak 

harga usaha orang tua 

neg 

731 
Udah jangan sakit bpjs mahal 

#lowongankerja 

#IndonesiaSiapPeoplePower #bpjsnaik 

jangan sakit bpjs mahal neg 

732 Tes rapid ga di cover pemerintah, terus 

BPJS naik. Mau sehat mahal bener 

tes rapid tidak cover perintah 

bpjs sehat mahal 
neg 

733 

Iuran bpjs beneran naik lg bookkk ya 

Allah tuhan gusti. Mahal banget 150rebu   

Kasian aja sih sama org yg lg bener bener 

susah dimasa pandemi gini harus bayar 

segitu mahalnya. Itu buat 1 org yee gmn 

yg sekeluarga harus dibayar semua 

iur bpjs bookk allah tuhan gusti 

mahal rebu kasihan orang susah 

pandemi bayar segitu mahal 

orang yee gmn keluarga bayar 

neg 

734 JANTUNG GUE GAK SEHAT, BIAYA 

BEROBAT MAHAL, BPJS RIBET. 

jantung sakit biaya obat mahal 

bpjs susah 
neg 

735 itu asuransi mahal,, bpjs kerjaanny 

marah2 sama naik harga 

asuransi mahal bpjs kerjaanny 

marah harga 
neg 

736 Pake bpjs?? Sekarang bpjs suka meras 

duit rakyat=sama aja mahal:(((( 

pakai bpjs bpjs suka ras uang 

rakyat mahal 
neg 
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737 

Nangis nontonnya. Sedih, kesehatan ga 

ada harganya. Jg krn ngerasain buruknya 

sistem BPJS. Nyokap jatuh terpeleset, 

tangan terkilir & bengkak. Sama dokter 

disuruh nunggu 3 hari baru ksh mau obat. 

Hari ke-2, tgn nyokap udh menghitam. Jd 

beli sendiri, deh, obatnya (& mahal). 

tangis nontonnya sedih sehat 

tidak harga jangan buruk sistem 

bpjs jatuh peleset tangan kilir 

bengkak dokter suruh tunggu 

ksh obat tgn hitam beli obat 

mahal 

neg 

738 
Bayar BPJS mahal-mahal cuman 

disepelein di rumah sakit, bukannya 

sembuh malah tambah sakit 

bayar bpjs mahalmahal 

disepelein rumah sakit buk 

sembuh sakit 

neg 

739 BPJS lambat. Serius. Gak responsif. 
bpjs lambat serius tidak 

responsif 
neg 

740 

Urusan sama BPJS kesehatan kok 

rasanya ribet amat ya, datang ke kantor 

cabang antrenya lama bener, minta 

bantuan lewat online responnya jg lambat 

urus bpjs sehat susah kantor 

cabang antre bantu responnya 

jangan lambat 

neg 

741 

Belum ada tuh, memang BPJS Kesehatan 

kerjanya agak lambat, dulu saya bayar 

via kantor pos dan sering kali offline ( 

rugi parkir) sekarang via ATM BCA.. 

belum bpjs sehat kerja lambat 

bayar kantor pos kali offline 

rugi parkir atm bca 

neg 

742 

@BPJSKesehatanRI  respon bpjs 

memang lambat ya, telfon call center 

nunggu lama ga disambungin sama cs 

nya, malah suruh dengerin mesin 

ngomong ga penting diulang2, dm juga 

ga direspon 

respon bpjs lambat telfon call 

center tunggu tidak 

disambungin suruh dengar 

mesin bicara tidak ulang pesan 

tidak direspon 

neg 

743 

Udah kalau emang ga ada fungsi 

pemerintah ga usah di gaji eyuhh, Buat 

ngomong gitu karena bukan tenaga 

medis. Para tenaga medis udah sering 

gajinya di tunda pembayaran noh gara2 

BPJS lambat, belum lagi dia udah 

bertaruh nyawa saat ini.  Daripada 

ngebacot bantu donasi mknya 

tidak fungsi perintah tidak gaji 

eyuhh bicara bukan tenaga 

medis tenaga medis gaji tunda 

bayar noh gara bpjs lambat 

belum taruh nyawa dari pada 

bacot bantu donasi mknya 

neg 

744 

apalagi pelayanan pakai bpjs, rsud tuh 

semenyedihkan itu:) pelayanannya jelek, 

lambat, dan gak cepat tanggap. gatau 

prosedurnya gimana karena saya bukan 

orang kesehatan, tapi memang saya 

ngerasa jauhh beda banget pelayanannya 

kalo dibandingkan swasta 

layan pakai bpjs rsud 

semenyedihkan layan jelek 

lambat tidak cepat tanggap 

tidak tahu prosedur bukan 

orang sehat jauhh beda layan 

banding swasta 

neg 

745 
@KimiaFarmaCare emg klo ngantri obat 

bpjs selama ini ya ? Pergerakannya 

lambat bgt 

ngantri obat bpjs gerak lambat neg 

746 

udah pulang dari RS meski masih diare n 

mual, nggak tahu apa ngikut kebijakan 

BPJS yg opname 4 hari harus pulang 

gitu, perkembangannya terhitung lambat 

untuk sakit diare n muntah, ngga ada 

perlakuan khusus juga meski ODP 

pulang diare mual tidak ngikut 

bijak bpjs opname pulang 

kembang hitung lambat sakit 

diare muntah tidak laku khusus 

odp 

neg 
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747 

"BPJS belum merobah iuran BPJS karena 

salinan Putusan MA belum diterima..." 

Padahal tinggal kembalikan ke iuran 

lama saja RIBET banget. Begitulah kalau 

urusan menyangkut rakyat kecil. LELET, 

alias LAMBAT, banyak alasan. Coba 

waktu naik, secepat KILAT...! 

bpjs belum merobah iur bpjs 

salin putus belum terima tinggal 

iur susah urus sangkut rakyat 

lelet lambat alas coba cepat 

kilat 

neg 

748 

Baru bisa pake rujukan BPJS kl ada 

kelainan gt? Hhhmmm Kenapa sih selalu 

ribet. Pas bayar aja digampangin. Giliran 

mau pake ribet banget! 

pakai rujuk bpjs hhmm susah 

pas bayar digampangin gilir 

pakai susah 

neg 

749 
Belum terkabul, Ribet BPJS. Tiap bulan 

bayar, ngasih solusinya "pake umum aja 

biar cepat ada tindakan" 

belum kabul susah bpjs bayar 

kasih solusi pakai cepat tindak 
neg 

750 
iuran bpjs naek, tp gaji kaga naekâ€ mau 

cuti, mudik nemuin nyak babeh, tp 

ngurus izinnya ribet bat oke baiklah.. 

iur bpjs gaji tidak cuti mudik 

temu nyak babeh urus izin 

susah bat 

neg 

751 

Buku tabungan, wajib itu. Cek duit 

berapa, trus segera ke psikolog. Perlu 

duit mayan, tapi kalo emang udah 

disarankan mohon disegerakan saja ke 

psikolog ya nder. Pake bpjs ribet, keluar 

duit dulu gpp. 

buku tabung wajib cek uang 

psikolog uang lumayan saran 

mohon psikolog nder pakai bpjs 

susah uang tidak apa apa 

neg 

752 

Selama punya bpjs sama sekali belum 

pernah ngerasain manfaatnya. 

Alhamdulillah sehat. Tapi sekali waktu, 

pernah mau beli kacamata pake bpjs tapi 

ribet prosesnya dan harus minta rujukan 

dulu kelamaan mata bolor. Ya akhirna 

ttep aja nanggung sendiri 

bpjs belum manfaat sehat beli 

kacamata pakai bpjs susah 

proses rujuk mata bolor akhirna 

ttep nanggung 

neg 

753 

Emang paling bener mencegah dari pada 

mengobati. Jaga kesehatan mental kalian 

ya karena berobat ke psikolog & psikiater 

itu mahal binggo tjuk. Emang bisa bpjs tp 

sering kali ribet & kalo nggak cocok 

sama terapisnya makin ribet lagi tjuk. 

cegah obat jaga sehat mental 

obat psikolog psikiater mahal 

binggo tjuk bpjs kali susah 

tidak cocok terapisnya susah 

tjuk 

neg 

754 
liat bpjs biaya naik mulu kan, udh mana 

ribet kudu rujuk sana rujuk sini, enakan 

juga rujak. 

lihat bpjs biaya mulu susah 

kudu rujuk rujuk enak rujak 
neg 

755 
gua ga tau banget kenapa pake BPJS tuh 

dilempar sana-sini fotokopi ini-itu, alias 

ribet bgt brengsek 

tidak pakai bpjs lempar sanasini 

fotokopi iniitu susah brengsek 
neg 

756 
Jujur memang pake bpjs itu ribet 

prosedurnya, padahal lumayan membantu 

kalo kepepet 

jujur pakai bpjs susah prosedur 

lumayan bantu pepet 
neg 

757 

Ribet aturan bpjs. Setiap pergantian 

pemimpin di negeri ini selalu di rubah2 

aturannya. Entah aturannya 

mementingkan masyarakat atau rumah 

susah atur bpjs ganti pimpin 

negeri rubah atur atur 

masyarakat rumah sakit 

perintah tidak jaga sehat 

neg 
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sakit/pemerintah ga tau dah.. Yg penting 

jaga kesehatan aja.. 

758 ngurus BPJS ribet banget dah urus bpjs susah neg 

759 Nganu juga, ngurus BPJS rada ribet. nganu urus bpjs rada susah neg 

760 
Lagi nyari asuransi kesehatan & jiwa yg 

rekomended... jangan ngomongin BPJS 

pindah2 ribet ngurus faskesnya. 

cari asuransi sehat jiwa 

rekomendasi jangan bicara bpjs 

pindah susah urus faskesnya 

neg 

761 BPJS prosesnya ribet minta ampun bpjs proses susah ampun neg 

762 bpjs naik mulu tapi giliran di pake pada 

di bikin ribet di rs mending ga usah pake. 

bpjs mulu gilir pakai susah 

mending tidak pakai 
neg 

763 Bpjs naik terus sekalinya sakit urusnya 

ribet. Endingnya gadipake juga heu 

bpjs kali sakit urus susah 

gadipake heu 
neg 

764 bpjs ribet! bpjs susah neg 

765 

Perdana nih.. Ke RSUD berbekal rujukan 

#BPJS. Ribet fotokopian form, KTP, 

Daftar Pasien baru. Dan ketika semua 

berkas lengkap eh.. Mati lampu.. Jd ngak 

bisa di proses pendaftarannya.. Alhasil 

nunggu.. Lampu nyala 

perdana rsud bekal rujuk susah 

fotokopi form kartu tanda 

penduduk daftar pasien berkas 

lengkap mati lampu tidak 

proses daftar tunggu lampu 

nyala 

neg 

766 
Jangan pada sakit dah yak, rumah sakit 

skrg ribet mau pake bpjs mau pake dana 

sendiri sama aja ribet ribet juga bangke 

jangan sakit yak rumah sakit 

susah pakai bpjs pakai dana 

susah susah bangkai 

neg 

767 Ribet banget bpjs yaa susah bpjs neg 

768 Semakin ribet saja ini BPJS ya Tuhaan susah bpjs tuhaan neg 

769 Kok ribet ngurus bpjs susah urus bpjs neg 

770 

Ya gimana engga, mbah ga mau makan 

maunya minum. Bisanya cuma tiduran 

aja. Gw udah bilang sama orang rumah, 

bpjs nya dipake. Tapi orang rumah 

kekeh, pake bpjs ribet. Mbah udah ga 

bisa jalan juga, blabla. Liat mbah kayak 

gitu sedih bgt gw. Sedih ga bisa pulang 

disaat mbah sakit 

tidak mbah tidak makan minum 

tidur bilang orang rumah bpjs 

dipake orang rumah kekeh 

pakai bpjs susah mbah tidak 

jalan blabla lihat mbah sedih 

sedih tidak pulang mbah sakit 

neg 

771 aku mau buat bpjs cuma buat operasi 

sebel ribet bgt 
bpjs operasi sebal susah neg 

772 
hehehehe...kyk papaku ini, gk brani 

diperiksa...hehehe...aq gk periksa2, 

soalnya BPJS ribet yawlaa :(( 

hehehehe papa tidak brani 

periksa hehehe tidak periksa 

bpjs susah yawlaa 

neg 

773 

Mungkin perlu dicek ke lapangan jg bro, 

faktanya skrg pake bpjs yg bertujuan 

berobat aja ribet, apalagi buat sekedar 

cek kesehatan, psti pd males, mending 

gausah 

cek lapang jangan abang fakta 

pakai bpjs tuju obat susah 

sekedar cek sehat percaya diri 

malas mending tidak perlu 

neg 
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774 
Mmmm.. Cek kesehatan tiap bulan 

berarti ya? Ribet sih soalnya ngantri 

BPJS panjang dan lama 

mmmm cek sehat arti susah 

ngantri bpjs 
neg 

775 
AHAHAHAHHAHAA mending prudent 

drpd bpjs. sembuh kaga, ribet iya. ntar 

keburu metong baru cair dananya 

ahahahahhahaa mending 

prudent drpd bpjs sembuh tidak 

susah keburu metong cair dana 

neg 

776 

Saya ikut BPJS mandiri Klas 2, sejak 

awal, manfaat yg saya rasakan sudah 

banyak, Istri opname krn HB nya 

turun,kelahiran anak (SC), blm yg 

ringan2jya. Jika dihitung, iuran yg saya 

bayarkan blm menutupi manfaat yg saya 

rasakan. 

bpjs mandiri klas manfaat istri 

opname turun lahir anak belum 

ringan jya hitung iur bayar 

belum tutup manfaat 

pos 

777 

manfaat sangat terasa, di saat calon istri 

sakit sampai menjadi istri sah, masuk 

ugd, rawat inap 2x masuk hampir 2 bln 

klau di hitung hari, tanpa sepeser pun 

bayar biaya rumah sakit, baru terasa 

manfaat nya bpjs @BPJSKesehatanRI 

manfaat asa calon istri sakit istri 

sah masuk ugd rawat inap kali 

masuk hitung peser bayar biaya 

rumah sakit asa manfaat bpjs 

pos 

778 

Yg terasa sekali bedanya manfaat BPJS 

dg asuransi kesehatan lainnya adl bisa 

dipake u/berobat ke klinik/poliklinik 

faskes 1 pd wkt kita sakit & perlu 

konsultasi dg dokter & ini free berikut 

obat krn yg namanya sakit itu tdk sll hrs 

rawat inap, justru ini yg lbh sering 

terjadi. 

asa beda manfaat bpjs asuransi 

sehat adl dipake obat klinik 

poliklinik faskes percaya diri 

wkt sakit konsultasi dokter free 

obat nama sakit tidak hrs rawat 

inap 

pos 

779 
sdh merasakan manfaat BPJS waktu 

tahun 2012 operasi 11 juta dan 2020 16 

juta ditanggung BPJS.. 

sdh manfaat bpjs operasi juta 

juta tanggung bpjs 
pos 

780 

Aku rasa bermanfaat banget, pengalaman 

pas dikasir RSUD ga ada uang sama 

sekali pasrah aja dikasir , Alhamdulillah 

pas dipanggil ketir 2 mo liat kwitansi. 

Tanya kasih sudah mba? Dijawab sudah . 

Memang agak ribet dokumen yang 

disiapin, ini pengalaman manfaat sama 

BPJS 

manfaat alam pas kasir rsud 

tidak uang pasrah kasir pas 

panggil tir lihat kwitansi kasih 

kakak susah dokumen disiapin 

alam manfaat bpjs 

pos 

781 
Sdh 2 kali sy pakai fasilitas BPJS utk 

tindakan operasi benjolan. Manfaat 

sekali... 

sdh kali pakai fasilitas bpjs 

tindak operasi benjol manfaat 
pos 

782 

Alhamdulillah termasuk yg merasakan 

bgt manfaat BPJS ketika lahiran CS 

Desember 2018 lalu. Pd saat itu ikut kls 3 

pun bisa diupgrade ke kls VIP setingkat 

RS pemerintah di Jawa, dgn biaya 

tambahan yg msh terjangkau. 

Bandingannya hemat 10x lipat. Scr medis 

pelayanan pun baik sekali 

masuk manfaat bpjs lahir 

desember percaya diri kls 

diupgrade kls vip tingkat 

perintah jawa biaya jangkau 

banding hemat kali lipat scr 

medis layan 

pos 
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783 

Saya pernah waktu saya sakit pake bpjs 

tapi skrg bpjs saya gak bisa dipake akhir 

nya saya pake kis dan ade saya pun pas 

operasi pake bpjs jdi merasakan manfaat 

bpjs 

sakit pakai bpjs bpjs tidak 

dipake pakai kis ade pas operasi 

pakai bpjs manfaat bpjs 

pos 

784 

2016 saat jatuh usaha. Manfaat banget 

anak lahir prematur di @rscm_official  

NICU dan perawatan 55hari beserta lahir 

Caesar. Semua di tanggung 

@BPJSKesehatanRI  jadi mbrebes mili 

ingat kejadian itu. Terima kasih BPJS 

dan RSCM. 

jatuh usaha manfaat anak lahir 

prematur nicu lahir caesar 

tanggung mbrebes mil terima 

kasih bpjs rscm 

pos 

785 

Semua anggota keluarga saya mendapat 

manfaat dr BPJS.  Bapak,  ibu,  adik,  

kakak,  istri,  anak,  ipar dll...  Kalau 

diceritain terlalu panjang.  BPJS sangat 

membantu dan meringankan. 

anggota keluarga manfaat bpjs 

adik kakak istri anak ipar dll  

bpjs bantu ringan 

pos 

786 

Kakaku opname bisa 15-20 jt, setaun bisa 

3-4x opnam. Ade&mama berpenyakit 

autoimun parah, dpt suntikan harga 80 jt. 

Mama ada penyakit jantung, perawatan 

2-3x/tahun, pernah ngintip 15jt/opnam. 

Dpt rehab jg dr bpjs.  Belom sy & bokap, 

hamdalah jarang sakit yg hrs sampe ke 

dokter 

kakaku opname taun kali 

opnam ade mama berpenyakit 

autoimun parah suntik harga 

mama sakit jantung kali ngintip 

opnam rehab jangan bpjs belom 

ayah hamdalah jarang sakit hrs 

dokter 

pos 

787 Lahiran anak pertma 0 rupiah ,terima 

kasih BPJS 

lahir anak pertma rupiah terima 

kasih bpjs 
pos 

788 terima kasih kantor dan bpjs, semua 

proses di atas tanpa biaya. 

terima kasih kantor bpjs proses 

biaya 
pos 

789 

Aku merasakan manfaat BPJS pada thn 

2014 saat msh tinggal di Bandung. Pada 

thn itu lahir Putera pertama ku di RSHS, 

krn tdk bisa lahir secara normal akhirnya 

di operasi cesar.Biaya persalinan+obat 

total 12 jt pada saat itu dan semua di 

cover oleh BPJS. Terimakasih BPJS. 

manfaat bpjs tinggal bandung 

lahir putera rshs tidak lahir 

normal operasi cesar biaya salin 

obat total cover bpjs 

terimakasih bpjs 

pos 

790 

Tahapan ke-2, operasi mata. Yg 

memakan biaya pengobatan lebih dari 

10jt. All in. Untunglah kami memiliki 

jaminan kesehatan BPJS. Untuk sehat, 

butuh biaya. Tertib membayar iuran 

adalah kewajiban peserta terjamin. 

Mendapat pelayanan kesehatan adalah 

hak peserta terjamin. 

tahap operasi mata makan biaya 

obat all untung milik jamin 

sehat bpjs sehat butuh biaya 

tertib bayar iur wajib jamin 

layan sehat hak jamin 

pos 

791 
Alhamdulillah pernah ke dokter bedah 

pake bpjs dpt pelayanan yg memuaskan 

dr checkup sampai operasi . 

dokter bedah pakai bpjs layan 

muas checkup operasi 
pos 

792 
Kedua, 4 April 2020 kemarin. Istri 

mengurus BPJS di bulan ke6 kehamilan. 

Proses cepat. Pas lahiran di Puskesmas 

april kemarin istri urus bpjs 

hamil proses cepat pas lahir 

puskesmas bambu 

pos 
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Bambu Apus-Pamulang, Tangsel, sama 

sekali tidak kena biaya. Padahal tempat 

& pelayanan Puskesmas nya luar biasa. 

Alhamdulilah, kelahirannya Adnan Faiz 

Subhi 

apuspamulang tangsel tidak 

sentuh biaya layan puskesmas 

alhamdulilah lahir adnan faiz 

subhi 

793 
Aku oprasi usus buntu 100% ditanggung 

BPJS mbak dan pelayanan bagus di 

RSPAD Udayana 

oprasi usus buntu tanggung bpjs 

kakak layan bagus rspad 

udayana 

pos 

794 

Suamiku operasi benjolan sekelan, sangat 

membantu sekali, pakai BPJS biaya 

operasi, dan kamar tdk bayar tergantung 

kelasnya, tdk ribet juga pelayanan bagus, 

tiap bulan tinggal potong gaji saja. 

suam operasi benjol sekelan 

bantu pakai bpjs biaya operasi 

kamar tidak bayar gantung las 

tidak susah layan bagus tinggal 

potong gaji 

pos 

795 

Alhamdulillah termasuk yg merasakan 

bgt manfaat BPJS ketika lahiran CS 

Desember 2018 lalu. Pd saat itu ikut kls 3 

pun bisa diupgrade ke kls VIP setingkat 

RS pemerintah di Jawa, dgn biaya 

tambahan yg msh terjangkau. 

Bandingannya hemat 10x lipat. Scr medis 

pelayanan pun baik sekali 

masuk manfaat bpjs lahir 

desember percaya diri kls 

diupgrade kls vip tingkat 

perintah jawa biaya jangkau 

banding hemat kali lipat scr 

medis layan 

pos 

796 

BPJS Kesehatan mengeluarkan kebijakan 

untuk memberikan keringanan bagi 

peserta yang memiliki tunggakan 

pembayaran iuran. Mereka bisa mencicil 

tanggungan itu jika terlalu banyak. 

Kebijakan itu diambil untuk menjamin 

pelayanan tetap bisa berjalan kepada 

peserta jaminan. 

bpjs sehat bijak ringan milik 

tunggak bayar iur cicil 

tanggung bijak ambil jamin 

layan jalan jamin 

pos 

797 

Alhmdulillah brkat BPJS ini sya bsa 

melahirkan cesar dgn gratis tnpa 

dipungut biaya mbk.. Suami jg operasi 

alhmdulillah gratis dn pelayanan jg 

memuaskan. Si kecil jga masuk rs 2 kali 

dn alhmdulillah BPJS sbgi jln utama. Klo 

gk ada BPJS gk tau mbk mau cri 

pinjaman dmna 

alhmdulillah brkat bpjs bsa 

lahir cesar gratis tnpa pungut 

biaya mbak suami jangan 

operasi alhmdulillah gratis 

layan jangan muas jga masuk 

kali alhmdulillah bpjs sbgi jln 

utama tidak bpjs tidak mbak cri 

pinjam 

pos 

798 

Tahun 2017, istri saya menderita miom 

di dalam rahim n hrs operasi. 

Sebelumnya jg sudah menjalani 

serangkaian tes termasuk MRI. Istri saya 

mendapatkan semua pelayanan itu di RS 

Siloam dan semuanya menggunakan 

fasilitas BPJS. Kami hnya hrs mengikuti 

prosedur dan mengurus rujukan. 

istri derita miom rahim hrs 

operasi belum jangan jalan 

rangkai tes masuk mri istri 

layan siloam fasilitas bpjs hnya 

hrs prosedur urus rujuk 

pos 

799 

Setuju sih sama pendapatmu nin. Selama 

ini pake BPJS baik2 saja bahkan 

pelayanan juga tetep baik yang artinya, 

dokter mau pun perawat ngga 

membedakan kamu BPJS apa enggak. 

tuju nin pakai bpjs layan arti 

dokter tidak bedak bpjs tidak 

alam obat sakit tipes canteng 

katarak laku 

pos 
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Pernah punya pengalaman berobat mulai 

sakit tipes, cantengan, sampe katarak pun 

diperlakukan sama. 

800 

Boleh saja media menghebohkan 

kenaikan iuran BPJS. Tapi juga hrs tahu 

skrg rakyat golongan bawah "menikmati" 

pelayanan kesehatan: dari berobat jalan, 

rawat inap, operasi besar seperti jantung, 

kanker, cuci darah, kontrol, hampir2 tdk 

keluar uang. Bahkan iurannya dibayar 

negara. 

media heboh iur bpjs hrs rakyat 

golong nikmat layan sehat obat 

jalan rawat inap operasi jantung 

kanker cuci darah kontrol tidak 

uang iur bayar negara 

pos 

801 

Semoga diikuti dgn pelayanan yg jauh 

lbh baik, yg paling penting semoga 

semua peserta bpjs mampu membayar 

iurannya 

layan bpjs bayar iur pos 

802 
Semoga pelayanan nya jg membaik krn 

BPJS msh yg termurah dan terlengkap 

cakupan nya dibanding asuransi lain. 

layan jangan bpjs murah 

lengkap cakup banding asuransi 
pos 

803 Thanks bpjs yg memberi kemudahan 

bagi peserta dalam pelayanan 
bpjs mudah layan pos 

804 Senang berbagai kemudahan pelayanan 

BPJS yg diberikan kepada peserta 
senang mudah layan bpjs pos 

805 Yup, semua itu dilakukan BPJS agar 

peserta puas dgn pelayanan BPJS 
yup laku bpjs puas layan bpjs pos 

806 

Kita doakan yg terbaik semoga BPJS 

Kesehatan semakin maju dengan 

pelayanan yg terbaik kpd seluruh lapisan 

masyarakat Indonesia 

doa bpjs sehat maju layan lapis 

masyarakat indonesia 
pos 

807 

pasca penyembuhan operasi gue gagal di 

Polri. Padahal pake umum. Mau operasi 

ulang, agak sulit katanya, akhirnya 

pindah ke RSCM dengan BPJS. Kalo 

pelayanan BPJS seperti yg gue dapat 

selama sebulan ini di RSCM sih worth it 

bgt. 

pasca sembuh operasi gagal 

polri pakai operasi ulang sulit 

pindah rscm bpjs layan bpjs 

rscm worth 

pos 

808 

Puas atas pelayanan yang gw dapet dari 

awal sampai barusan dengan 

menggunakan fasilitas BPJS kesehatan. 

KapanÂ² gw bikin thread ah buat jurnal 

pribadi 

puas layan fasilitas bpjs sehat 

thread jurnal pribadi 
pos 

809 
BPJS Kesehatan Perkuat Pelayanan 

Lewat Aplikasi Digital untuk Memutus 

Mata Rantai Penularan Covid-19 

bpjs sehat kuat layan aplikasi 

digital putus mata rantai tular 

covid 

pos 

810 

Guys, BPJS Kesehatan udah siapkan tiga 

aplikasi untuk layani peserta JKN-KIS. 

Makin keren aja ya pelayanan BPJS 

untuk masyarakat 

guys bpjs sehat aplikasi layan 

jknkis keren layan bpjs 

masyarakat 

pos 

811 Semua harus dipermudah dan dipercepat 

dong ya, Pelayanan harus semakin baik. 

mudah cepat layan bpjs sehat 

aplikasi layan jknkis 
pos 
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BPJS Kesehatan siapkan tiga aplikasi 

untuk layani peserta JKN-KIS 

812 

Pelayanan prima BPJS Kesehatan  untuk 

masyarakat dengan memberikan 3 

layanan aplikasi yang support informasi 

serta pengaduan seperti  aplikasi 

Elektronik Data Badan Usaha (Edabu), 

aplikasi layanan Chika dan aplikasi Vika 

layan prima bpjs sehat 

masyarakat layan aplikasi 

support informasi adu aplikasi 

elektronik data badan usaha 

edabu aplikasi layan chika 

aplikasi vika 

pos 

813 

Hari ini kedua kalinya gue mengakui 

bahwa BPJS itu bagus. Kenapa? Karena 

pelayanan sama dgn yg lain dan dapet 

obat yg gue tau ini obat mahal. Cuma 

emang agak ribet karena harus ke faskes 

1 dulu, tapi selebihnya okay. Bahkan 

dulu adek gue operasi ga bayar samsek 

dan cepet. 

kali bpjs bagus layan obat obat 

mahal susah faskes okay adek 

operasi tidak bayar samsek 

cepet 

pos 

814 Ternyata bagus jg pelayanan bpjs 

kesehatan 

nyata bagus jangan layan bpjs 

sehat 
pos 

815 

BPJS itu sangat berarti utk membantu 

mengurangi biaya kesehatan saat kita 

sakit. Meski ikut BPJS namun Puji 

Tuhan blm pernah pakai krn Tuhan 

sayang & memelihara kami. Tapi dgn 

taat membayar BPJS kita ikut jga 

membantu sesama yg memakai BPJS 

bpjs arti bantu biaya sehat sakit 

bpjs puji tuhan belum pakai 

tuhan sayang pelihara taat bayar 

bpjs jga bantu bpjs 

pos 

816 

Data keluarga: Ayah: ODGJ (Orang 

Dengan Gangguan Jiwa) Ibu: Kerja 

Rumah Tangga Kakak: Korban PHK 

karena pandemi Corona . Biaya operasi 

dan sebagian obat di cover BPJS . 

Dibutuhkan dana untuk biaya transportasi 

ke RS dan biaya operasional selama 

bolak-balik ke RS. 

data keluarga ayah odgj orang 

ganggu jiwa kerja rumah tangga 

kakak korban phk pandemi 

corona biaya operasi obat cover 

bpjs butuh dana biaya 

transportasi biaya operasional 

bolakbalik 

pos 

817 

Tante sy kurang mampu tp pny penyakit 

jantung n hrs dioperasi pasang ring...  

Udah ampe 3 x pasang ring nya..,  Total 

biaya ampe 250jt an selama 1 thn 

menjalani pengobatan n pasang ring....  

tiap bulan cm bayar 200rb an doank 

mba,..  cb klo ga pke BPJS??  Mana 

mungkin bisa sehat? 

tante pny sakit jantung hrs 

operasi pasang ring kali pasang 

ring total biaya jalan obat 

pasang ring bayar doank kakak 

coba tidak pke bpjs sehat 

pos 

818 
Yg membuat sehat & menyembuhkan itu 

hanya sang pencipta, bpjs membantu 

meringankan prosesnya. 

sehat sembuh cipta bpjs bantu 

ringan proses 
pos 

819 

Alhamdulillah cil. Bapa tiap minggu ke 

RS buat kontrol. Beliau kena stroke 

sebelah kanan. Dan tulang belakang 

kegeser, terapi, obat mingguan dan korset 

penyangga tulang belakang di jamin 

sama pemerintah. Beliau baru awal tahun 

bapa minggu kontrol sentuh 

stroke sebelah kanan tulang 

geser terapi obat minggu korset 

sangga tulang jamin perintah 

bpjs tanggung 

pos 
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ini yang alhamdulillah BPJS nya 

ditanggung sama,- 

820 

Pemerintah.. Alhamdulillah suntik pun 

senin kemarin juga pake BPJS  Obat 

beliau ga pernah kehabisan.. Pokonya 

bagi beliau BPJS sangat membantu 

perintah suntik senin kemarin 

pakai bpjs obat tidak habis poko 

bpjs bantu 

pos 

821 

Sebenarnya bisa dibilang BPJS sangat 

membantu untuk pasien dengan penyakit 

berat dan kronis, bayangkan pasien 

dirawat di ICU tagihan beratus juta tapi 

ditanggung BPJS (walau utk RS rugi 

karena yg bs diklaim td sesuai dgn yg 

ditagihkan) 

bilang bpjs bantu pasien sakit 

berat kronis bayang pasien 

rawat icu tagih atus juta 

tanggung bpjs rugi klaim sesuai 

tagih 

pos 

822 

Ibu saya cuci darah 2x seminggu biaya  

ditanggung @BPJSKesehatanRI. Ayo 

semua yg belum daftar bpjs agar 

mendaftar, bpjs sangat membantu. 

Terima kasih @BPJSKesehatanRI 

cuci darah kali minggu biaya 

tanggung belum daftar bpjs 

daftar bpjs bantu terima kasih 

pos 

823 Alhamdulillah, biaya operasi dan 

sebagian obat ditanggung BPJS 

biaya operasi obat tanggung 

bpjs 
pos 

824 

Pingin fasilitas VVIP, gratis... Zulll... 

Zul... kalau pingin dapat pelayanan 

gratis, ikut saja BPJS yg gratis, cuma 

beda kamar saja kok, obat saja. Gak usah 

gengsi kl Ngak mampu 

fasilitas vvip gratis zull zul 

layan gratis bpjs gratis beda 

kamar obat tidak gengsi tidak 

pos 

825 Bisa euy tetangga saya kemoterapi gratis 

pake bpjs 

euy tetangga kemoterapi gratis 

pakai bpjs 
pos 

826 

Kenapa kamu malah diem udah tahu gitu 

nder. Aku aja ga mens 2 minggu 

manfaatin bpjs. Buruan ke UGD takutnya 

itu pendarahan. 

diam nder tidak mens minggu 

manfaatin bpjs buru ugd takut 

darah 

pos 

827 

Mumpung BPJS masih bisa gratis nih ya 

gua saranin bikin. Kalau ga punya, bikin. 

Ini perkara mau apa ngga. Terus cari org 

yg mau dampingin. Kalau sendirian terus 

ngadepin diri sendiri ya runyam. 

bpjs gratis saranin tidak perkara 

tidak cari orang dampingin 

ngadepin runyam 

pos 

828 Bpjs  Asuransi termurah  Asuransi 

terbaik 
bpjs asuransi murah asuransi pos 

829 

Setuju banget, bpjs sangat membantu 

sekali apalagi ketika tiba-tiba sakit dan 

tidak ada biaya, hanya bpjs yang dapat 

diandalkan. Terima kasih untuk tipsnya, 

sangat bermanfaat sekali 

#AyoSehatBersama 

tuju bpjs bantu tiba tiba sakit 

tidak biaya bpjs andal terima 

kasih tipsnya manfaat 

pos 

830 
Baru tau nihh kak, BPJS Kesehatan 

selalu memberikan yang terbaik bagi 

pesertanya. 

kak bpjs sehat pos 

831 
Saran semua orang soal herbal itu baik, 

tapi kita sendiri yang harus memutuskan 

mana yg terbaik buat org tua kita. Aku 

saran orang herbal putus orang 

tua pilih medis urus bpjs 
pos 
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pilih medis dulu. Segera urus bpjs dan 

periksakan ortumu. Sebelum terlambat 

penanganannya. 

periksa ortumu belum lambat 

tangan 

832 

Iya rajin bayar, itung2 bisa bantu orang 

lain dan jika suatu saat nanti aku butuh 

kan udah gak takut2 lagi masalah biaya. 

Bpjs itu semua penyakit dicover, 

bayangkan dgn iuran brpa puluh ribu dan 

bpjs masih yg terbaik dari bbrpa negara 

kata mas @doni_z4in 

rajin bayar hitung bantu orang 

butuh berani biaya bpjs sakit 

dicover bayang iur brpa puluh 

ribu bpjs bbrpa negara abang 

pos 

833 

Bpjs emang terbaik mas, saya beberapa 

kali dirawat di RS cuma keluar duit 2 

juta, itupun karena naik kelas biar dpt 

kamar yg sendiri. Kalo gak naik kelas 

mah gratis semua. 

bpjs abang kali rawat uang juta 

kelas kamar tidak kelas gratis 
pos 

834 

Biaya bpjs ini pun alhamdulillah bgt bs 

kepake, tp kl ada ibu yg harus operasi 

bisa tambah lagi 20jutaan. Jgn lah 

disama2in, kondisi tiap ibu itu berbeda. 

Cara menyambut buah hati jg berbeda. 

Bisa jd mbak mawar itu org yg sdh 

menunggu anak lama, jd benar2 dia mau 

yg terbaik. 

biaya bpjs kepake operasi juta 

jangan kondisi beda sambut 

buah hati jangan beda kakak 

mawar orang sdh tunggu anak 

pos 

835 

Program JKN-KIS sangat membantu 

sekali bagi masyarakat yg tidak mampu. 

Kita harus support terus nih BPJS 

Kesehatan agar ttp memberikan 

pelayanan terbaik 

program jknkis bantu 

masyarakat tidak support bpjs 

sehat ttp layan 

pos 

836 

Berkat JKN-KIS saya masih punya 

kesempatan hidup. Yuk support terus 

BPJS Kesehatan untuk memberikan 

layanan terbaik buat masyarakat 

berkat jknkis hidup support bpjs 

sehat layan masyarakat 
pos 

837 

Saya donk, operasi bolak balik sampe 4 

kali kalo di total pake biaya umum bisa 

ratusan juta. Berkat BPJS, saya habia 

operasi/habis opname di RS biyaya 0,- 

Rupiah... 

donk operasi bolak kali total 

pakai biaya ratus juta berkat 

bpjs habia operasi habis 

opname biyaya rupiah 

pos 

838 

Pernah sakit yg ngabisin byk uang, 

bahkan hrs menjual bbrp brg berharga. 

Saat berniat cari pinjaman, ada org tua 

murid seorg PNS nyarankan utk pake 

BPJS yg saat itu blm populer. Berkat 

bantuan beliau akhirnya sakitku dihandle 

BPJS sampe sembuh tanpa keluar uang, 

hny iuran BPJS. 

sakit habis byk uang hrs jual 

brg harga niat cari pinjam orang 

tua murid seorg pns nyarankan 

pakai bpjs belum populer berkat 

bantu sakit dihandle bpjs 

sembuh uang hny iur bpjs 

pos 

839 

Kakak q divonis gagal ginjal dan 

sekarang udah rutin hemodialisa 2x 

seminggu berkat bpjs ga ngeluarin uang 

sepeserpun kecuali utk obat dan vitamin 

kakak vonis gagal ginjal rutin 

hemodialisa kali minggu berkat 

bpjs tidak uang peser obat 

vitamin pakai juta hemodialisa 

pos 
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tambahan.  Kalo pake tunai sih katanya 

bisa 900 rb -1 jutaan sekali hemodialisa 

840 

Aku.. kalo ga ada bpjs ntah gimana lg 

lahiran anakku mbak, posisi ada miom 

dan harus cesar berkat bpjs aku bisa 

lahiran di RS yg bagus disolo ? byk yg 

nakut2in kalo pake bpjs itu ribet dll tp 

alhamdulilah ngikutin prosedur semua 

gampang sgt2 gampang, aku pake bpjs 

yg dr pemerintah 

tidak bpjs tidak lahir anak 

kakak posisi miom cesar berkat 

bpjs lahir bagus solo byk nakut 

pakai bpjs susah dll 

alhamdulilah ngikutin prosedur 

gampang gampang pakai bpjs 

perintah 

pos 

841 

Kalau soal manfaat sejauh pengalaman 

pribadi pake bpjs, belum ada yg 

mengecewakan, mulai dari ngurus 

dokumen (yg kata orang2 ribet, tapi 

ternyata nggak juga) sampai pelayanan 

RS. 

manfaat alam pribadi pakai bpjs 

belum kecewa urus dokumen 

orang susah nyata tidak layan 

pos 

842 
Aku Bu Boss Lahiran istri BPJS Kelas 1, 

tak ada keluar biaya apapun Operasi SC 

Ibu selamat Bayi Sehat Dompet aman. 

bos lahir istri bpjs kelas tidak 

biaya operasi selamat bayi sehat 

dompet aman 

pos 

843 

Aku mb, Anakku bln Februari operasi 

usus buntu bnr2 gratis 0 rupiah gk bayar 

mb. Cb klu bayar pasti nyari utangan mb 

habisnya skitar 10jt Dokter2nya jg 

friendly bngt karena anakku br umur 9th 

mega byte anak februari operasi 

usus buntu gratis rupiah tidak 

bayar mega byte coba klu bayar 

cari utang mega byte habis 

skitar dokter jangan friendly 

anak umur 

pos 

844 

Istri satpam belakang komplek rumah Jkt 

dulu operasi pasang ring dijantungnya 

pakai bpjs gratis tis tis, pdhl 5 thn lalu aja 

hampir seratus juta biayanya. 

istri satpam komplek rumah jkt 

operasi pasang ring jantung 

pakai bpjs gratis tis tis pdhl 

ratus juta biaya 

pos 

845 

tahun 2018 ... mamah ku kena stroke dan 

masuk rs selama seminggu aku bingung 

untuk biaya ... sekali nebus obat 500rbu.. 

dan akhir nya temen nyaranin untuk bikin 

UHC (bpjs yang gratis) pengajuan ke rs 

syarat nya mudah dan proses nya cepet 

banget.. alhamdulilah ga keluar 1 

peserpun 

mamah sentuh stroke masuk 

minggu bingung biaya nebus 

obat rbu teman nyaranin uhc 

bpjs gratis aju syarat mudah 

proses cepet alhamdulilah tidak 

peser 

pos 

846 

Puji TUHAN aku dan anak2 selalu sehat, 

paling kena flu. Pernah kena cacar tapi 

cukup diobati di puskesmas  Tapi mamah 

dan papahku terbantu banget sama BPJS. 

Buat obat jantung dan diabetes mereka. 

Tiap bulan hemat jutaan sejak pake 

BPJS. 

puji tuhan anak sehat sentuh flu 

sentuh cacar obat puskesmas 

mamah papah bantu bpjs obat 

jantung diabetes hemat juta 

pakai bpjs 

pos 

847 

Sangat bermanfaat mbak, Istri saya 

melahirkan pakai BPJS, Mertua Operasi 

cukup besar pakai BPJS. BPJS ini 

istilahnya Subsidi Pahala kebaikan atau 

Gotong Royong ,kita bayar per bln walau 

tdk sakit tapi uang kita bantu saudara 

manfaat kakak istri lahir pakai 

bpjs mertua operasi pakai bpjs 

bpjs istilah subsidi pahala 

gotong royong bayar sehat uang 

bantu saudara bangsa sakit 

pos 
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sebangsa yg sakit & begitupun 

sebaliknya 

848 

Orang tua saya yang sudah pensiun, bpjs 

sangat berarti untuk menjaga kesehatan. 

Jadi mereka tidak khawatir akan keluar 

biaya untuk berobat. Prosedur tidak rumit 

hanya perlu antri saja. Biasanya subuh 

ambil nomor antrian dulu, lalu agak 

siangan baru berangakat. 

orang tua pensiun bpjs arti jaga 

sehat tidak khawatir biaya obat 

prosedur mudah antre subuh 

ambil nomor antri siang 

berangakat 

pos 

849 

Alhamdulillah almarhum Ayahku dan 

almarhumah Ibuku telah menerima 

manfaat BPJS, kedua orang tuaku dg 

jarak 2 1/2thn mendapat perawatan ICU 

tidak lama sehingga berpulang ke 

Rahmatullah. Terima kasih negara hadir 

bersama rakyatnya. 

almarhum ayah almarhumah 

terima manfaat bpjs orang tua 

jarak icu tidak pulang 

rahmatullah terima kasih negara 

hadir rakyat 

pos 

850 

Kk sy cucidarah sudah 2thn, 

alhamdulillah bpjs sangat membantu 

sebenarnya RS yg suka curang (kk sy 

sudah pindah 2RS) 

kakak cucidarah bpjs bantu 

suka curang kakak pindah 
pos 

851 
Kebaikan fasilitas bpjs ini,terbukti sangat 

membantu masyarakat 

#BPJSKesehatanMelindungi 

fasilitas bpjs bukti bantu 

masyarakat 
pos 

852 

Kartu Indonesia Sehat dan BPJS adalah 

terobosan baru yg dilakukan oleh 

Presiden @jokowi  ,program ini terbukti 

sangat membantu orang2 yg tidak 

mampu,saling subsidi antara yg kaya dan 

yg miskin adalah sebenar-benarnya 

keadilan sosial... @NusaDiany   

@Suhadakae   #KamisJokowiOptimis 

kartu indonesia sehat bpjs 

terobos laku presiden program 

bukti bantu orang tidak subsidi 

kaya miskin sebenarbenarnya 

adil sosial 

pos 

853 

Gilaaa baru ngerasa manfaatnya BPJS, 

biar banyak ribetnya, operasi 20-30an Jt 

bisa gratis. Makasih banget pemerintah 

Loudly crying face 

gilaa manfaat bpjs ribetnya 

operasi gratis makasih perintah 

loudly crying face 

pos 

854 

Peranan BPJS sangat bagus, terutama 

dalam mengklarifikasi rumah sakit-

rumah sakit yang harus dibantu untuk 

segera mendapatkan pembayaran atas 

pelayanan bagi para pasien Covid-19. 

peran bpjs bagus utama 

klarifikasi rumah sakitrumah 

sakit bantu bayar layan pasien 

covid 

pos 

855 iuran bpjs malah bikin mati iur bpjs mati neg 

856 

Akuu operasi amandel tahun 2017 klo ga 

salah, pake bpjs jadi gak keluar biaya. 

Aku dibius total, bangun dari operasi 

tenggorakan sakit langsung disuruh 

makan ice cream. Aku 2 harian di rs, 

makan minum sakit. Tapi semingguan 

mendingan kok 

operasi amandel tidak salah 

pakai bpjs tidak biaya bius total 

bangun operasi tenggorakan 

sakit suruh makan ice makan 

minum sakit minggu mending 

pos 
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857 Bpjs kamu ribet banget sih nyairin hak 

orang aja lama banget. 
bpjs susah nyairin hak orang neg 

858 
Alhamdulillah akhirnya araz udah punya 

BPJS dan InHealth. Sekarang bisa lebih 

tenang kalau tiba tiba abang sakit 

araz bpjs inhealth tenang abang 

sakit 
pos 

859 

Pake bpjs kalo ada. gratis kok.  Mau 

normal atau sc yang penting ibuk sm 

dede bayi sehat, selamat .  Semoga lancar 

semua yaaa 

pakai bpjs gratis normal dede 

bayi sehat selamat lancar 
pos 

860 

Ke dokter mahal gmn si orang cuma 

5000 rupiah ke puskesmas, pake bpjs 

gratis malah. Kan puskesmas juga ada 

dokter yang praktek -_- 

dokter mahal gmn orang rupiah 

puskesmas pakai bpjs gratis 

puskesmas dokter praktek 

pos 

861 

kalau mau mengikuti alurnya, bpjs sangat 

bermanfaat. bahkan untuk tindakan 

medis yg berat dan butuh biaya mahal. 

fasilitas pendaftaran online, seperti di 

RSUP Sardjito, sangat membantu. 

alur bpjs manfaat tindak medis 

berat butuh biaya mahal 

fasilitas daftar rsup sardjito 

bantu 

pos 

862 Cok ribet, BPJS ASU! cok susah bpjs anjing neg 

863 

Beraniin diri nanya ke salah 1 dental, 

mau op kecil gini kisaran harga 2-3jt, 

mana lagi g ada budget buat ini. Terpaksa 

ambil jalur ribet, jalur bpjs. 

beraniin nanya salah dental 

kisar harga budget paksa ambil 

jalur susah jalur bpjs 

neg 

864 

Ke puskes aja. Murah kok. Apalagi kl 

ada bpjs. Kl pun gak ada bayar sekitaran 

25 kdng jg gratis. Puskesmas yg di 

kelurahan mu 

puskes murah bpjs tidak bayar 

kitar jangan gratis puskesmas 

lurah 

pos 

865 Kalau mau gratis pake bpjs di puskesmas 

bisa 
gratis pakai bpjs puskesmas pos 

866 Di Mitra Keluarga nder, gratis pake BPJS  

soalnya minta rujukan dari puskesmas 

mitra keluarga nder gratis pakai 

bpjs rujuk puskesmas 
pos 

867 

Aku pernah ke Puskesmas Mlati 1, Mas. 

Pake BPJS, gratis, dirujuk ke psikiater 

RS Condongcatur juga gratis 

(sebelumnya ganti faskes lewat apps 

Mobile JKN). Dan setauku puskesmas-

puskesmas di Jogja ada psikolognya Mas. 

puskesmas mlati abang pakai 

bpjs gratis rujuk psikiater 

condongcatur gratis belum ganti 

faskes apps mobile jkn setauku 

puskesmaspuskesmas jogja 

psikolog abang 

pos 

868 Sesar gratis, pake bpjs sesar gratis pakai bpjs pos 

869 Aku 2x lahiran sesar bun, gratis semua 

pake BPJS 

kali lahir sesar bun gratis pakai 

bpjs 
pos 

870 
Aku dulu ke puskes dulu nder, trs dirujuk 

ke rs. Pake bpjs, gratis. Kalo gapake bpjs 

gatau berapa. 

puskes nder rujuk pakai bpjs 

gratis gapake bpjs tidak tahu 
pos 

871 

Oh yaa untuk yang gak punya uang lebih, 

bisa pakai bpjs dan gratis. sama kok pake 

treatment nya. Usg, cek fisik, konsul + 

pembacaan hasil. 

tidak uang pakai bpjs gratis 

pakai treatment usg cek fisik 

konsul baca hasil 

pos 
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872 

Corona dari April, kerja di cut 

perusahaan ternyata BPJS gua juga 

ikut2an ga aktif, kontol emng Tadi 

ngurus ke puskesmas minta di aktifin 

masa gua suruh sebulan nunggu, anjing 

emng, ngentot lah. Pen jadi orang kaya 

aja gua, biar sakit kaga pake BPJS, 

corona april kerja cut usaha 

nyata bpjs tidak aktif kontol 

emng urus puskesmas aktifin 

suruh tunggu anjing emng 

kawin orang kaya sakit tidak 

pakai bpjs 

neg 

873 Bikin BPJS susah ngantri panjang bpjs susah ngantri neg 

874 
astagfirullah, aplikasi BPJS Kesehatan 

kok gini amat sih. Monanges dari tadi 

registrasi aja susah banget 

aplikasi bpjs sehat monanges 

registrasi susah 
neg 

875 BPJS menolong penderita kanker hingga 

sembuh 

bpjs tolong derita kanker 

sembuh 
pos 

876 

BPJS Kesehatan menolong ketika kita 

sakit. Mpo melakukan pemeriksaan mata 

dan ganti kacamata semuanya tanggung 

oleh BPJS kesehatan. #BPJSKesehatan 

#BPJSMelayani 

#GotongRoyongSemuaTertolong 

#NegaraHadirUntukJKN 

bpjs sehat tolong sakit mpo laku 

periksa mata ganti kacamata 

tanggung bpjs sehat 

pos 

877 

JKN-KIS sukses memberikan manfaat 

yang luar biasa kepada bapak Eriwan dan 

semua pengguna BPJS lainnya, Karena 

BPJS bisa menolong banyak masyarakat 

Indonesia.  @BPJSKesehatanRI 

#BPJSKesehatanRI 

jknkis sukses manfaat eriwan 

bpjs bpjs tolong masyarakat 

indonesia 

pos 

878 Bener mang berguna pisan, BPJS 

menolong pisan! 
mang pis bpjs tolong pis pos 

879 

Kalau pengalamanku sih waktu Bapak 

divonis gagal ginjal dan harus cuci darah 

dua kali seminggu. BPJS Kesehatan 

menolong di saat yang tepat. Gak 

kebayang biayanya kalau harus bayar 

pribadi. #BPJSKmelayaniHUTRI75 

alam vonis gagal ginjal cuci 

darah kali minggu bpjs sehat 

tolong tidak bayang biaya bayar 

pribadi 

pos 

880 

BPJS Kesehatan menolong rakyat ketika 

sakit, termasuk saya yang lahiran cesar. 

Dan juga Ibu Sumarti dia adalah pasien 

darah tinggi yang dirawat selama 6 bulan 

di rumah sakit. #BPJSKesehatan 

#GotongRoyongSemuaTertolong 

#TerimakasihBPJS 

#NegaraHadirDenganJKN 

#BPJSMelayani 

bpjs sehat tolong rakyat sakit 

masuk lahir cesar sumarti 

pasien darah rawat rumah sakit 

pos 

881 

Pengalaman yang sama dengan ayah 

saya, Sakit pake BPJS, pelayanan 

alhamdulillah baik. Kami nyaris nggak 

keluar uang kecuali parkir RS selama 

ayah dirawat inap. Kalo pake uang 

alam ayah sakit pakai bpjs 

layan tidak uang parkir ayah 

rawat inap pakai uang pribadi 

tidak bayang bayar 

pos 
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pribadi, nggak kebayang berapa yang 

harus kami bayar. 

882 

Andai kamu merasakan bagaimana bpjs 

itu menolong meringankan beban mu 

pada saat orang yg kamu kasihi tervonis 

cancer stadium 4b 

andai bpjs tolong ringan beban 

orang kasih vonis cancer 

stadium bahasa 

pos 

883 

BPJS menolong pengobatan kanker 

rahim istri saya....operasi dan sinarnya 

semua ditanggung bpjs. Dan karenanya 

saya bertekad selalu bayar iuran  

sekeluarga untuk gotong royong bantu yg 

lain....kemana rasa gotong royong bangsa 

ini? Bayar bpjs dan biaya 

rekreasi...murah BPJS 

bpjs tolong obat kanker rahim 

istri operasi sinar tanggung bpjs 

tekad bayar iur keluarga gotong 

royong bantu gotong royong 

bangsa bayar bpjs biaya 

rekreasi murah bpjs 

pos 

884 

BPJS berjasa banget sih waktu bokap 

sakit. Hampir 100% biaya rawat inap, 

obat, dan perawatan ditanggung, yang 

ngga cuma transport bolak-balik rumah 

sakit doang  Eyes 

bpjs jasa ayah sakit biaya rawat 

inap obat tanggung tidak 

transport bolakbalik rumah 

sakit eyes 

pos 

885 Suka-suka kamu dech mau ngomong apa, 

yg jelas BPJS banyak berjasa buat saya 
sukasuka dech bicara bpjs jasa pos 

886 BPJS banyak berjasa juga. bpjs jasa pos 

887 

ngomongin bpjs, bpjs itu berjasa banget 

waktu bapak sakit. bapak diabet dan 

harus kasih insulin terus dan karena bpjs 

gratis padahal harga insulin lumayan 

banget apalagi sering banget 

pemakaiannya. bolak balik inap pun 

gratis. 

bicara bpjs bpjs jasa sakit abet 

kasih insulin bpjs gratis harga 

insulin lumayan pakai bolak 

inap gratis 

pos 

888 

BPJS sangat membantu buat masyarakat 

yg kurang mampu apa lagi yg di harus 

kan oprasi seperti lahiran dll buat warga 

yg agak pedalaman seperti kami BPJS 

sangat berjasa 

bpjs bantu masyarakat oprasi 

lahir dll warga bpjs jasa 
pos 

889 

BPJS Kesehatan jangan bangkrut, kau 

sangat berjasa atas kelangsungan 

hidupku. ya bayangin aja kl dulu operasi, 

biopsi, lab darah, lab patologi, USG, 

kontrol berkali2, dan obat2an yg bejibun 

itu harus dibayar sendiri, aku tidak 

mampu. aku ga keberatan iuran BPJS 

naik :( 

bpjs sehat jangan bangkrut jasa 

hidup bayang operasi biopsi lab 

darah lab patologi usg kontrol 

kali obat bejibun bayar tidak 

tidak berat iur bpjs 

pos 

890 

Walau bagaimanapun pak sby berjasa bgt 

lho, bpjs salah satunya. Ngerasain bgt 

manfaatnya, sodara jadi bisa dapet 

fasilitas bagus dgn iuran 

sby jasa bpjs salah manfaat 

saudara fasilitas bagus iur 
pos 

891 Dan bpjs masih berjasa  Itung2 infaq plus 

asuransi 

bpjs jasa hitung infaq plus 

asuransi 
pos 
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892 

Bpjs berjasa banget buat alm. Ibuku, total 

biaya obat check up dan dsbnya 

mencapai jutaan, dan aku gak bayar 

sepeserpun 

bpjs jasa alm total biaya obat 

dsbnya capai juta tidak bayar 

peser 

pos 

893 

Tapi kata mamah, mamah untung punya 

BPJS. Jadi pengobatan, perawatan bapak 

tuh gratis sama BPJS. Alhamdulillah 

sekarang bapak udah sehat walau yaaa 

ada lah efek dari sering operasi nya itu, 

jadi gak bisa ngangkat tinggi-tinggi 

tangan kirinya 

mamah mamah untung bpjs 

obat gratis bpjs sehat efek 

operasi tidak ngangkat 

tinggitinggi tangan kir 

pos 

894 

Aku 3 bulan yang lalu sakit, dan 

alhamdulillah bisa dirujuk ke RS. Tanpa 

bpjs mungkin aku bisa habis 3 juta lebih. 

Bayangin di kondisi pandemi gini uang 

tabungan keambil 3 juta. Tapi, karena 

udah ada bpjs aku gak bayar sepeserpun. 

sakit rujuk bpjs habis juta 

bayang kondisi pandemi uang 

tabung ambil juta bpjs tidak 

bayar peser 

pos 

895 Anying bpjs. Tolol sumpah anying bpjs bodoh sumpah neg 

896 Bpjs ngancurin mood aja elah anying bpjs ngancurin elah anying neg 

897 anying bpjs wkwk anying bpjs wkwk neg 

898 bpjs anying bpjs anying neg 

899 

Pengen ngancurin kantor bpjs gila aja 

mau dipake gak bisa. Ini gimana 

anyingLoudly crying faceLoudly crying 

faceLoudly crying face. 

ngancurin kantor bpjs gila 

dipake tidak anyingloudly 

crying faceloudly crying 

faceloudly crying face 

neg 

900 @Jisungfess anying bpjsLoudly crying 

faceLoudly crying face 

anying bpjsloudly crying 

faceloudly crying face 
neg 

901 
Mau berobat pake bpjs ribet amat. Segala 

bikin kronologis, surat pernyataan kalo 

kronologis nya bener. Anying 

obat pakai bpjs susah 

kronologis surat nyata 

kronologis anying 

neg 

902 
@tanyainrl anying bilangnya gue bulan 

ini naik gaji tapi mana coba. naik gaji 

kagak, dipotong bpjs iya. bangsat. 

anying bilang gaji coba gaji 

potong bpjs bangsat 
neg 

903 

Jadi Keinget kan sama kasus iuran BPJS 

tempo hari..Loudly crying face  Sempet 

di gugat sampe ke MK dan Menang, 

iuran nya sempet turun beberapa bulan 

doang.  Pas ganti taon, anying naek lagi 

iurannya 

keinget iur bpjs tempo loudly 

crying face gugat menang iur 

turun pas ganti anying iur 

neg 

904 @milikxukun WKWKWK ANYING 

BPJS 
wkwkwk anying bpjs neg 

905 @adiguna_anggaa @JaeN00Na 

@txtdaribabah bpjs anying wkwk 
bpjs anying wkwk neg 

906 @RikiAryandiP420 BPJS anying bpjs anying neg 

907 Eh anying 'iuran' bpjs belum turun juga 

Disappointed face 

anying iur bpjs belum turun 

disappointed face 
neg 
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908 @podoradong iyah, bulan ini BPJS sy 

masih tinggi, belum turun. Anying!!!! 
iyah bpjs belum turun anying neg 

909 
@Im_A_SIR Anying ormas. Kerjaanya 

sweeping rs yg ngelayanin pasien umum. 

Soalnya ga toleran ke pasien bpjs 

anying ormas kerjaanya 

sweeping ngelayanin pasien 

acuh pasien bpjs 

neg 

910 Anying bpjs kaga sanggup bayarnya 

keknya 
anying bpjs capek bayar kek neg 

911 

Kok bayar, cuma test darah doang,BPJS 

gaguna dong padahal ini emergency 

goblok. Makanya aku bener2 pengen 

kena corona, biar sekalian kena dan gada 

yang tau. Aku keliling kota nularin, 

sekalian 1 negara kena kalau udah 

kejadian, baru nyesel dah MAKAN TUH 

BIROKRASI ANYING 

bayar test darah bpjs gaguna 

emergency bodoh sentuh 

corona kali sentuh gada keliling 

kota nularin kali negara sentuh 

nyesel makan birokrasi anying 

neg 

912 @xpierce_ @adforable anying rame 

bnget kyak ngantri bpjs 
anying ramai kyak ngantri bpjs neg 

913 

Begini lhoo bu mentri yang terhomrat. 

Ada baiknya bpjs dihapuskan saja, naik 

aja terus anying tapi kualitas pelayanan 

kek sampah Smiling face with smiling 

eyes 

lhoo tri terhomrat bpjs hapus 

anying kualitas layan sampah 

smiling face with smiling eyes 

neg 

914 

@alamanda_maroon Anying 

memang...kita yg dikenai kenaikan premi 

BPJS...mrk cm foya2 habiskan uang 

nasabah 

anying kena premi bpjs mrk 

foya habis uang nasabah 
neg 

915 

Anying udah dua kali ke kantor bpjs, 

bolak balik. Setelah selesai dan katanya 

aktif Pas nyobain ke faskes baru bisa 

awal bulan  :((((((( 

anying kali kantor bpjs bolak 

selesai aktif pas nyobain faskes 
neg 

916 Anying bpjs anying bpjs neg 

917 
@jilionel_p anying pasien sendiri 

dibilang ribet mentang mentang gue pake 

bpjs 

anying pasien bilang susah 

pakai bpjs 
neg 

918 Udah kek ngurus bpjs anying, ribet ! urus bpjs anying susah neg 

919 Si anying... BPJS ga mutu, mo di 

rembetin kemana2 

anying bpjs tidak mutu 

rembetin 
neg 

920 

Nyoba pake bpjs dapet antrian paling 

akhir, giliran ga pake bpjs ko diduluin yg 

pake bpjs ya ,rumah sakit becanda bet 

anying -, 

coba pakai bpjs antri gilir tidak 

pakai bpjs diduluin pakai bpjs 

rumah sakit becanda anying 

neg 

921 Anying bpjs banyak bngt naiknya 

nerbener nih pemerintah 
anying bpjs nerbener perintah neg 

922 @ZandiJH @ReinkaJP @Yudi_firman21 

wkwkwkw anying bpjs 
wkwkwkw anying bpjs neg 

923 Gamau lagi anying ke rs pake bpjs tidak mau anying pakai bpjs neg 
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924 Kita wajib masuk bpjs. Karyawan bpjs 

sendiri bukan member bpjs...  Anying...... 

wajib masuk bpjs karyawan 

bpjs bukan anggota bpjs anying 
neg 

925 

Jadi kan daftar bpjs untuk meringankan 

beban, but ujungnya malah bikin beban. 

Belum lagi mereka yang daftar tp ga 

bayar. Tolong dong kasiani kita yang 

rutin bayar tiap bulan anying Loudly 

crying faceLoudly crying faceLoudly 

crying face 

daftar bpjs ringan beban but 

ujung beban belum daftar tidak 

bayar tolong kasiani rutin bayar 

anying loudly crying faceloudly 

crying faceloudly crying face 

neg 

926 
@AREAJULID @qocheng Unpopular 

opinion bpjs rugi soalnya pejabatnya 

gajinya 150 juta bilangnya cuma. Anying 

unpopular opinion bpjs rugi 

jabat gaji juta bilang anying 
neg 

927 Bpjs anying bpjs anying neg 

928 

@musyaffaazka KEPIKIRAN LAGI 

ANYING, TERAKHIR GUE BELI 

ANTRIANNYA PANJANG BANGET 

KAYA NGANTRI BPJS 

pikir anying beli antri kaya 

ngantri bpjs 
neg 

929 Diphp bpjs anying ksl diphp bpjs anying ksl neg 

930 anying bpjs anying bpjs neg 

931 
@Suryantos9 @CahRevan Betul sekali 

kenapa sblm lahiran tidak turun aja ke 

BPJS gratis,bisa kok saya contohnya 

sblm lahir tidak turun bpjs 

gratis contoh 
pos 

932 

@BPJSKesehatanRI  halo bpjs, saya pns 

aktif yang mana gaji dipotong otomatis 

tiap bulan untuk bayar iuran. tp kenapa 

status keanggotaan sy 'non aktif diakhir 

bulan'?  Alhasil kmrn bayar umum, 

percuma donk gaji dipotong?  Oia sy udh 

coba telp call center tp ga pernah 

nyambung 

bpjs pns aktif gaji potong 

otomatis bayar iur status 

anggota non aktif kemarin 

bayar donk gaji potong oia coba 

telpon call center tidak 

nyambung 

neg 

933 

@CahRevan Akh letoy kau abang,ane 

ngurusin bapak d rumah sakit tanpa 

bpjs,tagihan puluhan juta,trus usaha bikin 

bpjs dan smua tagihan jadi nol.setelah itu 

urus2 lagi bpjs pindah ke kis dan ternyata 

mudah.skrng setiap minggu ke rs berobat 

alhamdulilah ga pernah kluar biaya,yg 

penting usaha 

letoy abang ane urus rumah 

sakit bpjs tagih puluh juta usaha 

bpjs smua tagih nol urus bpjs 

pindah kis nyata mudah minggu 

obat alhamdulilah tidak kluar 

biaya usaha 

pos 

934 

Pandemi belum juga berakhir, angka 

kasus positif terus meningkat, tapi, eh 

tapi, BPJS tetap naik bos!   Semoga ada 

upaya dan solusi terbaik agar tidak 

semakin membebani masyarakat. 

pandemi belum angka positif 

tingkat bpjs bos upaya solusi 

tidak beban masyarakat 

neg 

935 

DI TENGAH COVID, BPJS TETAP 

NAIK  Pemerintah tetap menaikkan 

besaran iuran BPJS Kesehatan mulai 1 

Januari 2021 untuk peserta kelas 3. Dari 

yang semula Rp 25.500 menjadi Rp 

covid bpjs perintah iur bpjs 

sehat januari kelas rupiah 

rupiah masyarakat dampak 

covid 

neg 
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35.000 di tengah masyarakat masih 

terdampak Covid-19. 

936 lho asem jebule bpjs naik lg to harganya asem jebule bpjs harga neg 

937 @tvOneNews BPJS - Bikin Peserta Jadi 

Sengsara 
bpjs sengsara neg 

938 

@kisbet_ @aewin86 Kakak ku lahiran 

pake bpjs, bersyukur banget. Secara ini 

bayi cucu yang ditunggu, malah lahir 

ditengah pandemi, sedangkan usaha 

ayahnya lagi seret. 

kakak lahir pakai bpjs syukur 

bayi cucu tunggu lahir pandemi 

dang usaha ayah seret 

pos 

939 

@CahRevan Sejak PHK/ tahu istrinya 

hamil koq ndak ngurus ke kantor BPJS, 

minta solusi ke BPJS jelaskan kondisi 

diri sendiri, pasti ada arahan dari BPJS 

phk istri hamil koq tidak urus 

kantor bpjs solusi bpjs kondisi 

arah bpjs 

pos 

940 

@KemenkesRI Mohon info...Jika anak 

saya terlihat sehat tapi hidung tidak bisa 

mencium bau.. Gimana cara 

mengatasinya. Datang ke puskesmas 

faskes 1 tutup. Datang ke Rs disuruh ke 

dokter umum..akhirnya BPJS gak berlaku 

alias harus bayar juga layanan di RS. 

mohon info anak lihat sehat 

hidung tidak cium bau 

puskesmas faskes tutup suruh 

dokter bpjs tidak berlaku bayar 

layan 

neg 

941 

@CahRevan @macan1962 Seharusnya 

sebelum lahiran di urus dulu mas ke bpjs 

minta turun kelas bawa surat phk soalnya 

suami saya juga kena phk pas saya hamil 

saya urus bpjs turun ke kelas 3 

Alhamdulillah g ada masalah mas 

terbantu bgt sama bpjs 

belum lahir urus abang bpjs 

turun kelas bawa surat phk 

suami sentuh phk pas hamil 

urus bpjs turun kelas abang 

bantu bpjs 

pos 

942 

@CahRevan @Purwanto_Totti 

@ganjarpranowo Problem bpjs kesehatan 

buat peserta : 1 wajib datang ke faskes 1. 

2.Jika faskes tutup dan langsung ke RS 

lewat IGD. Pasti disarankan berobat ke 

dokter umum.yg akhirnya bayar juga. 

bpjs sehat wajib faskes faskes 

tutup igd saran obat dokter 

bayar 

neg 

943 

@AhmdSyrfdn Eh kapan?! Gue juga nih 

wkwkwk  Persalinan selama rujukan dari 

faskes, bisa pake BPJS. Kl normal di 

rumah bersalin bisa gretong  Kalo untuk 

bayinya, begitu lahir bapake urus2 aja, 

bisa langsung jadi kok. Bisa WA juga 

ktnya disini 

wkwkwk salin rujuk faskes 

pakai bpjs normal rumah salin 

gretong bayi lahir bapake urus 

whatsapp ktnya 

pos 

944 

@kisbet_ @aewin86 Puji Tuhan. Sehat2 

terus kak. Saya termasuk yg beberapa 

kali terbantu sekali dengan BPJS. 

Makanya setiap bulan yg jad prioritas 

adlaah untuk bayar BPJs 

puji tuhan sehat kak masuk kali 

bantu bpjs jad prioritas adlaah 

bayar bpjs 

pos 

945 
@CahRevan Betapa bersyukurnya kami. 

Niat kami bayar bpjs adalah untuk 

membantu sesama,  bonusnya kami 

syukur niat bayar bpjs bantu 

bonus terima nol bayar 
pos 
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terima dgn NOL BAYAR.  

Alhamdulillah. 

946 @plas_ps Bpjs lah .cover semua bpjs cover pos 

947 

@CahRevan Kami dulu peserta bpjs 

kelas 1. Dan turun ke kelas 3 krn tidak 

mampu bayar.  Isti saya melahirkan sesar 

anak ke 3 dgn biaya 25jtan di RS swasta 

semarang. Kami gunakan bpjs sesuai dgn 

aturan,  tidak naik kelas,  1kamar isi 3 

pasien.  Dan semua NOL BAYAR. 

bpjs kelas turun kelas tidak 

bayar isti lahir sesar anak biaya 

jtan swasta semarang bpjs 

sesuai atur tidak kelas kamar isi 

pasien nol bayar 

pos 

948 

@CahRevan @ganjarpranowo Kasar 

sekali.. BPJS cuma kalo butuhnya aja 

dia,abis dipake fasilitasnya,iuran di stop 

lagi.. 

kasar bpjs butuh habis dipake 

fasilitas iur stop 
neg 

949 

@CahRevan memang resikonya begitu, 

kalau kt tidak bayar bpjs, maaf 

semestinya masbayar iuran dr jauh2 hari 

sebelum istri melahirkan..kebetulan istri 

sy melahirkan dengan cesar jg 

ditanggung bpjs.. 

resiko tidak bayar bpjs maaf 

masbayar iur belum istri lahir 

istri lahir cesar jangan tanggung 

bpjs 

pos 

950 

@_BintangUtara_ @KemenkesRI 

Terlepas di atas segala kekurangannya. 

Tapi BPJS sangat membantu, perihal 

gada kamar ini bisa dimaklumi krna 

pasien bpjs emang sangat membludak :( 

krna liat pasien bpjs yg membludak ini 

aku nda pernah pake. Selagi masih bisa 

bayar umum, mamak dulu gak pake bpjs 

walo bayar terus 

lepas bpjs bantu perihal gada 

kamar maklum pasien bpjs 

membludak lihat pasien bpjs 

membludak nda pakai selagi 

bayar mamak tidak pakai bpjs 

walo bayar 

pos 

951 Taun baru itu apa spesialnya sih ? Ga ada 

berubah²nya juga, BPJS malah naik. 
spesial tidak ubah bpjs neg 

952 

@dwi_suraning @ita_izzaty 

@CahRevan Bapak yang istrinya 

melahirkan ini juga dimudahkan oleh 

BPJS ya... ??? 

istri lahir mudah bpjs pos 

953 

Sebab, dengan menjadi peserta BPJS 

Kesehatan, maka biaya pengobatan akan 

ditanggung. Bahkan apabila biaya 

pengobatan cukup tinggi sekalipun, BPJS 

Kesehatan akan tetap menanggungnya 

bpjs sehat biaya obat tanggung 

biaya obat bpjs sehat tanggung 
pos 

954 

@kisbet_ @aewin86 Bahkan temen 

kantor yg anaknya dirawat 18hari dgn 

kondisi BB rendah dan msalah lambung 

jg dirawat dgn baik,dicover 

bpjs,bayangkan saat itu klau gak ada 

bpjs,mgkin bingung mengadakan uang 

rawat jg bingung. 

teman kantor anak rawat 

kondisi berat badan rendah 

msalah lambung jangan rawat 

dicover bpjs bayang tidak bpjs 

mgkin bingung uang rawat 

jangan bingung 

pos 
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955 

@boncusho @SuparnoThomas 

@kompascom Betul, BPJS sama dengan 

asuransi kesehatan lainnya, tetap bayar 

iuran meski sehat. Mungkin yang 

memberatkan pembayaran BPJS yaitu 

bayar untuk seluruh anggota keluarga. 

bpjs asuransi sehat bayar iur 

sehat berat bayar bpjs bayar 

anggota keluarga 

neg 

956 

Mekanisme BPJS Kesehatan adalah 

gotong royong, artinya iuran yang tidak 

terpakai atau tidak diklaim akan 

digunakan sebagai subsidi silang untuk 

membantu peserta lain yang sakit.Tentu 

bukan berarti hal ini merugikan. 

mekanisme bpjs sehat gotong 

royong arti iur tidak pakai tidak 

klaim subsidi silang bantu sakit 

bukan arti rugi 

pos 

957 

@kisbet_ @aewin86 Aku salah satu 

penerima manfaat bpjs kak,klau saat itu 

gadak bpjs mgkin udah gak punya apa2. 

Lahiran mendadak dgn kondisi anak 

gagal nafas,1 minggu di ruangan NICU 

yg biaya rawatnya perhari setara UMR 

medan,tp semua di cover bahkan smpai 

cek up kedua. 

salah terima manfaat bpjs kak 

tidak ada bpjs mgkin tidak lahir 

kondisi anak gagal nafas 

minggu ruang nicu biaya rawat 

tara umr medan cover smpai 

cek 

pos 

958 

@PKSejahtera @andywindarto Bgm tdk 

membebani?? Sekali bayar harus satu 

keluarga. Aturan ini harus diubah. Bgm 

dg pekerja informal yg anaknya tiga atau 

lebih?? Karena hrs bayar sekeluarga, byk 

yg pilih tak usah ikut BPJS. 

bgm tidak beban bayar keluarga 

atur ubah bgm kerja informal 

anak hrs bayar keluarga byk 

pilih tidak bpjs 

neg 

959 

@CahRevan Saya juga pernah bayar 

tagihan BPJS kelas 1 total 3.200k. 

Januari 2020 downgrade ke kelas 3. 

Andaikan ada, saya mau downgrade lagi 

ke kelas 5. 

bayar tagih bpjs kelas total 

januari downgrade kelas andai 

downgrade kelas 

neg 

960 

@kisbet_ @aewin86 Sama mbak, semua 

org psti maunya sehat, tpi sakit kn bs dtg 

kpan sja, mkanya sy rutin byar bpjs tkut 

klau sewaktu2 knpa2 trus bpjs kita gk 

byar2 lalu di nonaktifkan, bisa repot 

sendiri. 

kakak orang sehat sakit kpan sja 

mkanya rutin byar bpjs takut 

bpjs tidak byar nonaktif repot 

pos 

961 

@aharisth Masyarakat masa bodo itu hal 

lain. Tapi yg pasti dan jepas bpjs itu 

sangat membantu bagi yg tidak mampu. 

Penyakit di depan mata aja masyarakt 

bodo amat seperti pandemi ini konon 

disuruh ngurusin bpjs. Tapi poin saya 

adalah BPJS sangat membantu. 

masyarakat bodoh jepas bpjs 

bantu tidak sakit mata 

masyarakt bodoh pandemi 

suruh urus bpjs poin bpjs bantu 

pos 

962 

@CahRevan BPJS ada kelas buat orang 

miskin, disubsidi pemerintah. Kalo kayak 

gini, anda yg kebanyakan gaya, 

pemerintah yg disalahin. 

bpjs kelas orang miskin subsidi 

perintah gaya perintah disalahin 
pos 

963 @CahRevan Minta kterangan klurahan 

stempat , alihkan BPJS kelas 1 yg sudah 

kterangan klurahan stempat alih 

bpjs kelas tidak bayar kelas 
pos 
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tidak di bayar menjadi kelas 3 yg gratis 

,,,  Sy pernah mlakukan itu, 

alhamdulillaheskipun cesar cuma bayar 

10rb perak , buat uang admin ..  

Anggaplah punya uang 100rb .  Silakan 

di coba , mudah2an bermanfaat , 

gratis mlakukan 

alhamdulillaheskipun cesar 

bayar perak uang admin anggap 

uang sila coba mudah manfaat 

964 

@kisbet_ Saya nggak setuju. Dengan 

iuran sebesar itu, layanan BPJS jadi 

"universal coverage" bagi seluruh 

warganegara. Masyarakat jadi masa 

bodoh. Malas menjaga kesehatannya, 

beranak pinak sebanyak2nya, layanan 

medis yg tidak proporsional, dll  

Harusnya diterapkan secara selektif saja.. 

tidak tuju iur layan bpjs 

universal coverage warganegara 

masyarakat bodoh malas jaga 

sehat anak pinak layan medis 

tidak proporsional dll terap 

selektif 

neg 

965 

Di atas segala kekurangannya, bpjs masih 

lebih baik dari negara2 di yurop. Semoga 

menkes yg sekrang bisa lebih membenahi 

dan bisa bikin lebih baik lagi nih bpjs   

Aku kepcer dari temenku yg sebelum 

pandemi udah bolak balik terus ke yurop 

dan amrik krna kerjaan 

bpjs negara yurop menkes 

sekrang benah bpjs kepcer 

teman belum pandemi bolak 

yurop amrik kerja 

pos 

966 

@kisbet_ Iya akhir 2018 lalu aku operasi. 

Semua biaya tanggungan ditanggung 

BPJS. Dan kamar nya juga dapat yang 

lumayan bagus 

operasi biaya tanggung 

tanggung bpjs kamar lumayan 

bagus 

pos 

967 

@noveltomi @CahRevan Itu dia. Toh 

dengan bpjs kelas 3 tetap bisa dicover, 

hanya ya pelayanan kamarnya 

disesuaikan dengan kelas. Kan tetap 

sangat terbantu. Dan lagi, dengan aktif 

membayar iuran, secara tidak langsung 

kita telah menolong saudara2 kita yang 

membutuhkan. 

bpjs kelas dicover layan kamar 

sesuai kelas bantu aktif bayar 

iur tidak tolong saudara butuh 

pos 

968 

@vezmainn @kisbet_ Urusannya simple 

kok, lapor dinsos, dialihkan ke kelas 3. 

Dan tunggakan BPJS hitungnya ga gitu 

juga, hitungan denda dihitung dari 

prosentase  biaya ranap sesuai 

diagnosisnya. 

urus simple lapor dinsos alih 

kelas tunggak bpjs hitung tidak 

hitung denda hitung prosentase 

biaya ranap sesuai diagnosis 

pos 

969 

Inih aku gak bosen2 posting terkait 

BPJS. Sekali lagi aku bukan bajer bpjs, 

hnya saja krna aku bertahun2 ngurusin 

ortuku yg sakit, bolak balik ke RS 

ketemu orang2 sakit dari yg kaya hingga 

gak mampu jd ya emang bpjs itu sangat 

membantu. Tinggal ikutin aja 

prosedurnya 

inih tidak bosen posting kait 

bpjs bukan bajer bpjs hnya urus 

ortuku sakit bolak temu orang 

sakit kaya tidak bpjs bantu 

tinggal prosedur 

pos 

970 
Iya sih gila aja ini orang2 yg pengen 

BPJS bangkrut, yg perlu disorong adalah 

pemerintah memperbaiki terus itu BPJS. 

gila orang bpjs bangkrut sorong 

perintah bpjs manfaat tidak 

pakai bpjs rajin bayar premi 

pos 
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Tapi manfaatnya sangat banyak. Aku aja 

gak pernah pake BPJS tp rajin bayar 

bahkan naik pun preminya kutak protes 

krna liat pengalaman sodara dan orang2 

di sekitar 

kutak protes lihat alam saudara 

orang 

971 
@kisbet_ Asliii. Temen temen banyak 

banget yg lahiran normal ataupun cs 

gratis tis tis pake BPJS. 

asli teman teman lahir normal 

gratis tis tis pakai bpjs 
pos 

972 

@dwi_suraning @ita_izzaty 

@CahRevan Sebelom  bpjs ada askes 

cman bpjs revolusi yang makin 

memburuk 

sebelom bpjs askes cman bpjs 

revolusi buruk 
neg 

973 
@kisbet_ Bpjs membantu bgt.tinggal 

ngikutin prosedur nya gmn ga ribet.dah 

berkali2 kebantu pake bpjs soalnya 

bpjs bantu tinggal ngikutin 

prosedur gmn tidak susah kali 

bantu pakai bpjs 

pos 

974 

@kisbet_ Toss kak, aku juga terdaftar 

sebagai peserta BPJS dan tidak pernah 

telat bayar dan nda berharap pakai 

fasilitasnya sih Smiling face with smiling 

eyesSmiling face with smiling 

eyesSmiling face with smiling eyes biar 

dimanfaatin sama yg lebih membutuhkan 

toss kak daftar bpjs tidak telat 

bayar nda harap pakai fasilitas 

smiling face with smiling 

eyessmiling face with smiling 

eyessmiling face with smiling 

eyes dimanfaatin butuh 

pos 

975 

@achietmokoginta @kisbet_ Istriku 

melahirkan secara sesar pake bpjs kelas 2 

cuma bayar 50rb, untuk bayar tempat ari 

ari dr tanah liat sama alas yg waktu buat 

lahiran.. 

istri lahir sesar pakai bpjs kelas 

bayar bayar ari ari tanah lihat 

alas lahir 

pos 

976 ohiye apa kucing gua, gua daftarin aja ya 

di kk gua, biar kalau sakit tercover bpjs :( 

ohiye kucing daftarin kakak 

sakit tercover bpjs 
pos 

977 

Ini bener. Gue ke karyawan yg mau 

melahirkan selalu wanti-wanti, boleh 

periksa di bidan aja tp make sure 

bidannya itu kerja sama dgn BPJS. In 

case perlu caesar jd tinggal minta rujukan 

aja, ga perlu repot sana-sini. Sayang-

sayang udah punya BPJS tp ga kepake. 

karyawan lahir wantiwanti 

periksa bidan make sure bidan 

kerja bpjs case caesar tinggal 

rujuk tidak repot sanasini 

sayangsayang bpjs tidak kepake 

pos 

978 

<~ puji Tuhan belom pernah pakai bpjs 

tapi rajin bayar tiap bulan. Bpjs itu 

sangat2 perlu, sekali lagi sangat perlu. 

Saya banyak sekali liat orang2 yg sangat 

terbantu dgn bpjs udah sering aku 

twitkan terserah mau dibilang bajer bpjs 

bodo amat. Semua penyakit dicover bpjs 

puji tuhan belom pakai bpjs 

rajin bayar bpjs lihat orang 

bantu bpjs twitkan serah bilang 

bajer bpjs bodoh sakit dicover 

bpjs 

pos 

979 

Pandemi belum juga berakhir, angka 

kasus positif terus meningkat, tapi, eh 

tapi, BPJS tetap naik bos!   Semoga ada 

upaya dan solusi terbaik agar tidak 

semakin membebani masyarakat. 

pandemi belum angka positif 

tingkat bpjs bos upaya solusi 

tidak beban masyarakat 

neg 

980 @Akamasi4 @dinkesjateng  and 2 others 

1. Sudah beberapa jam setelah pecah 

others jam pecah ketuban buka 

belum lengkap kondisi bayi 
pos 
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ketuban tapi bukaan blm lengkap, 2. 

Kondisi ibu atau bayi yang tidak normal  

Selama kelahiran non normal bukan atas 

permintaan sendiri sejak awal maka tetap 

akan ditanggung bpjs 

tidak normal lahir non normal 

bukan tanggung bpjs 

981 

@achietmokoginta Makanya kalo dah 

ada perihal bpjs aku gatel pen komen. 

Dikasih kemudahan pada males tiba 

butuh pada ngeluh. Terlepas dari segala 

keruwetan ato keribetan ato ada 

kekurangan tapi bpjs itu sangat 

membantu dan konon kabarnya bpjs 

masih terbaik dari bbrpa negara di eropa 

bahkan amrik 

perihal bpjs gatal komentar 

kasih mudah malas butuh keluh 

lepas ruwet keribetan bpjs 

bantu kabar bpjs bbrpa negara 

eropa amrik 

pos 

982 
@kisbet_ Nah iya kalo ga mampu 

turunin kelas, temen aku caesar gratis 

kok di RS pake bpjs. 

tidak turunin kelas teman caesar 

gratis pakai bpjs 
pos 

983 

Masih banyak warga yang belum paham 

BPJS manfaat dan cara membayarnya 

terutama di kampung kampung  

#bpjskesehatan  #bpjsmelayani  Bpjs 

warga belum paham bpjs 

manfaat bayar utama kampung 

kampung bpjs 

pos 

984 

@achietmokoginta Itu aja dah janggal sih 

sebenarnya, dan kalopun beneran kelas 1 

kan bisa diturunkan kelas nya ke kelas 3. 

Pelayanan sama kok hanya beda di kamar 

aja deh setauku. Bisa daring pun juga 

menurunkan kelas, kalo ga bisa ya 

sempatkan ke bpjs sembari keliling2 kan 

bisa yaak 

janggal kalo kelas turun kelas 

kelas layan beda kamar setauku 

daring turun kelas tidak bpjs 

keliling yaak 

pos 

985 
@atemalem Temen aja yang horang 

kayah banget rajin bayar BPJS dan pas 

perlu dia pake. 

teman horang kayah rajin bayar 

bpjs pas pakai 
pos 

986 

@imvibbyy @yasboy Tapi kalo 

dipersiapkan sejak tau istri hamil 

kasusnya ga akan seperti ini. Kl 

alesannya gaada waktu, salah juga sih 

karena saya pernah urus BPJS ibu dan 

om saya semua ga makan waktu lama, 

2jam aja cukup. 

istri hamil tidak alesannya tidak 

ada salah urus bpjs tidak makan 

jam 

pos 

987 

@BPJSKesehatanRI Kenapa  yuran  

BPJS  Kesehatan  dari 25.500 naik 

menjadi 35.000. Koq gak ada 

pemberitahuan? 

yuran bpjs sehat koq tidak 

pemberitahuan 
neg 

988 

@yasboy @jjoandis @CahRevan 

Harusnya ketika istri hamil langsung 

mikir sih, kl mau pake BPJS ya harus 

bayar ga mampu kelas 1 ya turun ke 

kelas 3. Jgn membiarkan kelas 1 terus ga 

bayar lalu tiba2 marah2 karena BPJS nya 

gabisa dipake. Kl kelas 3 masih ga 

istri hamil pikir pakai bpjs 

bayar tidak kelas turun kelas 

jangan kelas tidak bayar marah 

bpjs tidak bisa dipake kelas 

tidak dinas sosial pbi proses 

pos 
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mampu bisa ke dinas sosial buat minta jd 

PBI. Berproses, memang 

989 Sakitin aja gua terus, mumpung bpjs gua 

masih aktif 
sakitin bpjs aktif pos 

990 

@CahRevan Kalau gw sih urus BPJS 

anak pas gw hamil usia kandungan 

5bulan.. Pas lahiran cuma bayar 30rebu 

jasa tindik anting bayi..... 

urus bpjs anak pas hamil usia 

kandung pas lahir bayar rebu 

jasa tindik anting bayi 

pos 

991 

Kebiasaan, ga bayar BPJS entah krn 

alasan apa. Pas perlu, diaktifin lagi, hrs 

bayar tunggakan + denda malah ngadu ke 

twitter.  Kalo ga bisa bayar kelas 1: turun 

kelas 3 Kalo ga bisa bayar kelas 3: urus 

surat tidak mampu supaya dapat KIS & 

fasilitas BPJS gratis.  Mau mudahnya aja. 

tidak bayar bpjs alas pas 

diaktifin hrs bayar tunggak 

denda ngadu twitter tidak bayar 

kelas turun kelas tidak bayar 

kelas urus surat tidak kis 

fasilitas bpjs gratis mudah 

pos 

992 
@NodaMembundle Hari ini bayar Besok 

BPJS udh aktif dan bisa digunakan 

Seharusnya dia udh paham soal ini 

bayar besok bpjs aktif paham pos 

993 

@leolnth @CahRevan @macan1962 

Semoga segera sehat bayinya mas..next 

time coba jangan sampe nunggak bpjs, 

klo kls 1 gak mampu lagi, dtg ke bpjs 

buat turun kelas, semua ada jalan kok 

bahkan ada bpjs yg dibayarin pemerintah, 

ya intinya harus rajin emang ngurus2 

admin beginian. 

sehat bayi abang next time coba 

jangan nunggak bpjs kls tidak 

bpjs turun kelas jalan bpjs 

dibayarin perintah inti rajin 

urus admin 

pos 

994 

@BPJSKesehatanRI Sy heran koq 

pembayaran ukuran BPJS saya dari 

25.500 koq skr mau bayar naik jadi 

35.000? 

heran koq bayar ukur bpjs koq 

skr bayar 
neg 

995 

@kisbet_ Aku semenjak pandemi dan 

orderan desain sepi, aku turunin kelas 

bpjs dr 1 ke 3. Karena selama ini 

merasakan layanan bpjs sama aja semua 

nya beda hanya pas dirawat dpt ruangan 

apa. Berharapnya ya ga dirawat sih 

pandemi order desain sepi 

turunin kelas bpjs layan bpjs 

beda pas rawat ruang harap 

tidak rawat 

neg 

996 @mks_fess Awal bros mantap. Dulu 

saya pake bpjs jadi gretong 
bros mantap pakai bpjs gretong pos 

997 

Ada info mantap nih dari @cak_iwan 

kalau sekarang ada pandawa BPJS. Yuk 

daftar BPJS biar bisa vaksin 

https://t.co/H5YnpvDDHL 

info mantap pandawa bpjs 

daftar bpjs vaksin 
pos 

998 
@santi_imoet007 @dukcapiljakarta 

@ccdukcapil Wah makin mantap nih 

bpjs kita ya mpok 

mantap bpjs mpok pos 

999 

Kini Akses Data NIK peserta BPJS 

Kesehatan melalui   @ccdukcapil 

@dukcapiljakarta     Pusat wow mantap 

ga tuh ??… https://t.co/Qmww4xUrT7 

akses data nik bpjs sehat pusat 

wow mantap tidak 
pos 
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1000 @Irenee_agustine Mantap bpjs jadi 

berguna bun 
mantap bpjs bun pos 

1001 

Mantap,,, Moniks BPJS Kesehatan 

akhirnya raih Internasional ASSA 

Recognition Award, bukti nyata semakin 

baiknya pelayanannya.. 

mantap moniks bpjs sehat raih 

internasional assa recognition 

award bukti nyata layan 

pos 

1002 

Kali ini #BPJSKesehatan kembali meraih 

penghargaan tingkat ASEAN.Berkat 

mengembangkan aplikasi MONIK lantas 

mendpt… https://t.co/zj7sjJryqm 

kali raih harga tingkat asean 

berkat kembang aplikasi monik 

mendpt 

pos 

1003 @Munasyaroh_Fadh BPJS Kesehatan 

makin mantap ya ? 
bpjs sehat mantap pos 

1004 

#Mudik cancel lagi walau sudah beli 

tiket.Krn harga #rapidantigen lebih 

mahal dr tiket dan ga dicover #BPJS . kl 

ke… https://t.co/rJQIzqDItX 

cancel beli tiket harga mahal 

tiket tidak dicover 
neg 

1005 

@HeruIsmani @6thmxn @lianalinks1 

@trendingtopiq Bukannya udah bagus 

BPJS menolong orang banyak yang ga 

mampu? 

buk bagus bpjs tolong orang 

tidak 
pos 

1006 

@catatankakihati @PrezindentFake 

@Kimberley20101 Mahal om vaksin 

DiRS gak dibackup BPJS awkwkkw. 

Pengennya gretong… 

https://t.co/vG669f01nV 

mahal vaksin dirs tidak 

dibackup bpjs awkwkkw 

pengen gretong 

pos 

1007 
@arucannn · 56m Replying to  

@nakamotouyuta  and  @subtanyarl 

pake bpjs gk bayar malah. cek aja 

replying pakai bpjs tidak bayar 

cek 
pos 

1008 @antareshine Lebih bagus dari pada bpjs bagus bpjs neg 

1009 
Soalnya nenekku dulu kena penyumbatan 

di otak pake bpjs bener2 dilayani 

maksimal 

nenek sentuh sumbat otak pakai 

bpjs layan maksimal 
pos 

1010 
@rumahsakitotak  Pelayanan rs ini, 

amazingly bagus banget. Dari mulai 

admin yg super sabar ngurusin BPJS 

layan amazingly bagus admin 

super sabar urus bpjs 
pos 

1011 

@BukittinggiRssn  banyaknya ulasan 

yang kurang bagus mengenai pelayanan 

dan penanganan pasien, terutama bagi 

pasien peserta BPJS. 

ulas bagus kena layan tangan 

pasien utama pasien bpjs 
neg 

1012 
@kentvrama Subsidi dah paling bagus si, 

vaksin gratis cukup buat pemegang BPJS 

sama pekerja esensial saja 

subsidi bagus vaksin gratis 

pegang bpjs kerja esensial 
pos 

1013 
@krisxkid @Stray_Kids bpjs udh gabisa 

ngecover biaya pengobatan jantung aku 

lg 

bpjs tidak bisa ngecover biaya 

obat jantung 
neg 

1014 

Berkat BPJS Kesehatan Semua Biaya RS 

Tercover 100 persen. Ini baru bagus, 

semua jadi tertolong.   Sumber :… 

https://t.co/HU1Pb6d8bP 

berkat bpjs sehat biaya tercover 

persen bagus tolong sumber 
pos 
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1015 

RT @FPKSDPRRI: [ BATALKAN 

KENAIKAN IURAN BPJS 

KESEHATAN UNTUK FAKIR 

MISKIN ] 

batal iur bpjs sehat fakir miskin pos 

1016 
@Fauziyantoo @incitu Bagus ya kalau 

dapat pelayanan seperti itu. Pakai bpjs ga 

bisa gitu 

bagus layan pakai bpjs tidak neg 

1017 
Keren nih BPJS Kesehatan kembali 

mendapat penghargaan internasional. 

Satu lagi prestasi yang terukir.… 

keren bpjs sehat harga 

internasional prestasi ukir 
pos 

1018 

RT @dewalova_ieiend: wah keren nih 

BPJS Kesehatan mendapatkan 

penghargaan dari Asosiasi Jaminan 

Sosial ASEAN atas inovasi nya. 

keren bpjs sehat harga asosiasi 

jamin sosial asean inovasi 
pos 

1019 

Keren nih gaes! MONIKS 

#BPJSKesehatan raih penghargaan 

Internasional ASSA Recognition Award. 

Yuk selalu support BPJS 

keren teman moniks raih harga 

internasional assa recognition 

award support bpjs 

pos 

1020 

Keren...! Moniks BPJS Kesehatan 

mendapatkan Internasional ASSA 

Recognition Award, smoga BPJS 

Kesehatan bisa terus memberikan 

pelayanan terbaik 

keren moniks bpjs sehat 

internasional assa recognition 

award smoga bpjs sehat layan 

pos 

1021 

Sekilas info nih (MONIKS) 

#BPJSKesehatan ini baru aja nerima 

penghargaan keren ASSA Recognition 

Awards untuk kategori Continious 

Improvement Recognition Award 

kilas info moniks nerima harga 

keren assa recognition awards 

kategori continious 

improvement recognition award 

pos 

1022 

wah keren nih BPJS Kesehatan 

mendapatkan penghargaan dari Asosiasi 

Jaminan Sosial ASEAN atas inovasi 

menciptakan aplikasi MONIKS 

keren bpjs sehat harga asosiasi 

jamin sosial asean inovasi cipta 

aplikasi moniks 

pos 

1023 

Keren banget, Monika #BPJSKesehatan 

meraih internasional ASSA Recognition 

Award. Semoga kedepannya BPJS 

Kesehatan makin gemilang dan bisa 

meraih Award lagi. 

keren monika raih internasional 

assa recognition award bpjs 

sehat gemilang raih award 

pos 

1024 
Gila. Keren bet dah BPJS kesehatan dpt 

penghargaan dari asosiasi jaminan sosial 

ASEAN. Support trus agar BPJS 

gila keren bpjs sehat harga 

asosiasi jamin sosial asean 

support bpjs 

pos 

1025 
Keren banget Moniks BPJS Kesehatan 

Raih Internasional ASSA Recognition 

Award 

keren moniks bpjs sehat raih 

internasional assa recognition 

award 

pos 

1026 
Guys, aplikasi Moniks BPJS Kesehatan 

raih penghargaan dr Asosiasi Jaminan 

Sosial ASEAN lho. Keren kan ?. 

guys aplikasi moniks bpjs sehat 

raih harga asosiasi jamin sosial 

asean keren 

pos 

1027 

Hai semua, ada kabar bahagia. 

@BPJSKesehatanRI dapat penghargaan 

dari Asosiasi Jaminan Sosial ASEAN. 

Keren ya! 

kabar bahagia harga asosiasi 

jamin sosial asean keren 
pos 
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1028 

RT @SSuhermina: Gak sengaja baca 

artikel ttg survey tingkat kepuasan  

pelayanan peserta JKN KIS. Eh, hasilnya 

89,7% lho!   Wah keren nih BPJS 

tidak sengaja baca artikel ttg 

survey tingkat puas layan jkn 

kis hasil keren bpjs 

pos 

1029 Kakek Ini Akui Berkat BPJS Kesehatan 

Tak Pusing Soal Biaya 

kakek berkat bpjs sehat tidak 

pusing biaya 
pos 

1030 

RT @nanasubana9: BPJS Kesehatan 

menolong kita ketika sakit, Salah satu 

manfaat yang bisa kita rasakan yaitu: 

BPJS mencover Biaya untuk berobat 

bpjs sehat tolong sakit salah 

manfaat bpjs mencover biaya 

obat 

pos 

1031 

BPJS Kesehatan menolong kita ketika 

sakit, Salah satu manfaat yang bisa kita 

rasakan yaitu: BPJS mencover Biaya 

untuk berobat 

bpjs sehat tolong sakit salah 

manfaat bpjs mencover biaya 

obat 

pos 

1032 

Pak Syamsul Bahri rutin menjalani terapi 

syaraf dan pengobatan prostat di usia 

senja, Alhamdulillah semua biaya 

ditanggung oleh BPJS Kesehatan. 

syamsul bahri rutin jalan terapi 

syaraf obat prostat usia senja 

biaya tanggung bpjs sehat 

pos 

1033 

BPJS Kesehatan menolong masyarakat 

ketika sakit. Seperti pak Syamsul, beliau 

tidak khawatir soal biaya berobat karena 

memanfaatkan JKN-KIS untuk berobat 

terapi syaraf 

bpjs sehat tolong masyarakat 

sakit syamsul tidak khawatir 

biaya obat manfaat jknkis obat 

terapi syaraf 

pos 

1034 
BPJS Kesehatan menolong kita saat sakit 

oleh karena itu, Manfaatkan JKN-KIS 

untuk berobat terapi syaraf 

bpjs sehat tolong sakit manfaat 

jknkis obat terapi syaraf 
pos 

1035 
JKN KIS bisa digunakan untuk berobat 

terapi syaraf lho. Contohnya pak 

Syamsul Bachri ini. 

jkn kis obat terapi syaraf contoh 

syamsul bachri 
pos 

1036 
Manfaatkan JKN-KIS untuk berobat 

terapi syaraf. BPJS Kesehatan menolong 

ketika sakit. 

manfaat jknkis obat terapi 

syaraf bpjs sehat tolong sakit 
pos 

1037 
Dengan azas gotong royong BPJS 

Kesehatan memberikan bebas biaya 

berobat untuk peserta. 

azas gotong royong bpjs sehat 

bebas biaya obat 
pos 

1038 

Cerita tentang pelayanan BPJS 

Kesehatan dari Bpk Syamsul yg rutin 

terapi syaraf dan pengobatan prostat, dan 

tidak mengeluarkan biaya sedikitpun 

karena ditanggung BPJS Kesehatan 

cerita layan bpjs sehat bpk 

syamsul rutin terapi syaraf obat 

prostat tidak biaya dikit 

tanggung bpjs sehat 

pos 

1039 
BPJS Kesehatan terbukti memberikan 

bebas biaya berobat untuk peserta salah 

satunya untuk terapi syaraf 

bpjs sehat bukti bebas biaya 

obat salah terapi syaraf 
pos 

1040 Nah terbukti kan BPJS sangat membantu 

bagi yg membutuhkan. 
bukti bpjs bantu butuh pos 

1041 

Syamsul rutin setiap bulan terapi syaraf 

dan pengobatan prostat tak khawatirkan 

biaya karena dijamin oleh BPJS 

Kesehatan 

syamsul rutin terapi syaraf obat 

prostat tidak khawatir biaya 

jamin bpjs sehat 

pos 
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1042 

Samsul Bahri rutin tiap bulan terapi 

syaraf dan kontrol pengobatan prostat 

tanpa keluarkan biaya sedikitpun karena 

dijamin BPJS Kesehatan. 

samsul bahri rutin terapi syaraf 

kontrol obat prostat biaya dikit 

jamin bpjs sehat 

pos 

1043 
BPJS Kesehatan menolong kita saat sakit 

oleh karena itu, Manfaatkan JKN-KIS 

untuk berobat terapi syaraf 

bpjs sehat tolong sakit manfaat 

jknkis obat terapi syaraf 
pos 

1044 Bpjs kesehatan pun mengcover 

pengobatan kaner loh. 

bpjs sehat mengcover obat 

kaner 
pos 

1045 
Keberlanjutan BPJS untuk kebaikan 

bersama dengan memanfaatkan JKN-KIS 

untuk berobat terapi syaraf 

bpjs manfaat jknkis obat terapi 

syaraf 
pos 

1046 
BPJS Kesehatan menolong ketika sakit 

dan banyak yang merasakan Manfaat 

JKN-KIS 

bpjs sehat tolong sakit manfaat 

jknkis 
pos 

1047 BPJS kesehatan tuh menolong banget pas 

sakit 
bpjs sehat tolong pas sakit pos 

1048 Alhamdulillah ya, semakin banyak yang 

tertolong berkat BPJS 
tolong berkat bpjs pos 

1049 

RT @santi_imoet007: bukti nyata bahwa 

dgn menjadi peserta jkn kis byk manfaat 

yg didptkan seperti semua biaya RS ter-

cover 100% , berkat #g… 

bukti nyata jkn kis byk manfaat 

didptkan biaya tercover berkat 
pos 

1050 
Satu lagi saksi hidup yang menerangkan 

biaya pengobatan ginjal dan liver nol. 

Alias 100 persen ditanggung… 

saksi hidup terang biaya obat 

ginjal liver nol persen tanggung 
pos 

1051 
Salah satu manfaat gotong royong jadi 

peserta #BPJSKesehatan adalah semua 

biaya Rumah sakit tercover 100% 

salah manfaat gotong royong 

biaya rumah sakit tercover 
pos 

1052 
Alhamdulillah, biaya berobat bapak 

Djoko Winahyu di RS tercover 100%. 

Untung nih ada BPJS. 

biaya obat djoko winahyu 

tercover untung bpjs 
pos 

1053 
Alhamdulillah guys, berkat BPJS 

Kesehatan semua biaya RS dicover 100% 

dan itu meringankan banget. 

guys berkat bpjs sehat biaya 

dicover ringan 
pos 

1054 

Pak Joko sangat beruntung menjd peserta 

program JKN KIS dari #BPJSKesehatan. 

Biaya pengobatan sakit levernya tercover 

100%.Sangat membantu sekali baginya. 

Semoga BPJS kian melayani. 

joko untung menjd program jkn 

kis biaya obat sakit lever 

tercover bantu bpjs kian layan 

pos 

1055 Berkat BPJS Kesehatan Semua Biaya RS 

Tercover 100 persen 

berkat bpjs sehat biaya tercover 

persen 
pos 

1056 Banyak pasien yang sudah terbantu 

berkat program BPJS 

pasien bantu berkat program 

bpjs 
pos 

1057 

Djoko Winahyu mengatakan berkat 

#BPJSKesehatan ia tak bingung 

mengenai biaya perawatan, karena semua 

biaya RS tercover 100 persen 

djoko winahyu berkat tidak 

bingung kena biaya biaya 

tercover persen 

pos 
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1058 
Turut senang mendengar berita Berkat 

BPJS Kesehatan Semua Biaya RS 

Tercover 100 persen   #BPJSKesehatan 

senang dengar berita berkat 

bpjs sehat biaya tercover persen 
pos 

1059 
Berkat BPJS Kesehatan Semua Biaya RS 

Tercover 100 persen. Ga sia-sia kan 

bayar bulanan karena sangat bermanfaat 

berkat bpjs sehat biaya tercover 

persen tidak siasia bayar 

manfaat 

pos 

1060 Gotong royong iuran BPJS telah 

membantu byk pesertanya 

gotong royong iur bpjs bantu 

byk 
pos 

1061 

Mlm tweeps..  Pelayanan  

@BPJSKesehatanRI yg makin baik tk 

diragukan lg. Bnyk peserta JKN KIS yg 

merasa terbantukan 

mlm tweeps layan raguk jkn kis 

bantu 
pos 

1062 Banyak manfaat yang diperoleh sebagai 

peserta BPJS 
manfaat bpjs pos 

1063 

Pengalaman Djoko Winahyu 55 tahun, 

sangat puas terhadap layanan BPJS 

Kesehatan,semua biaya RS 100 % 

tercover. 

alam djoko winahyu puas hadap 

layan bpjs sehat biaya tercover 
pos 

1064 

Pentingnya memiliki asuransi BPJS 

Kesehatan, kita tidak perlu khawatir saat 

sedang sakit dan butuh pengobatan 

karena semua biaya perawatan 

ditanggung oleh BPJS. 

ting milik asuransi bpjs sehat 

tidak khawatir sakit butuh obat 

biaya tanggung bpjs 

pos 

1065 

Inilah yg dirasakan Djoko Winahyu, 

Berkat #BPJSKesehatan semua biaya RS 

tercover 100 persen selama menjalani 

perawatan di RS karena pembengkakan 

di ginjal dan liver 

djoko winahyu berkat biaya 

tercover persen jalan bengkak 

ginjal liver 

pos 

1066 
Pak Djoko winahyu sangat senang 

dengan BPJS Kesehatan karena biaya 

perawatannya tercover 100%. 

djoko winahyu senang bpjs 

sehat biaya tercover 
pos 

1067 
Tuh kan  Kesehatan salah satunya Berkat 

BPJS Kesehatan Semua Biaya RS 

Tercover 100 persen mantab kan 

sehat salah berkat bpjs sehat 

biaya tercover persen mantap 
pos 

1068 
Udah ga diragukan, banyak testi juga. 

Berkat BPJS Kesehatan semua biaya RS 

tercover 100 persen. 

tidak raguk testi berkat bpjs 

sehat biaya tercover persen 
pos 

1069 
Dengan adanya JKN-KIS Semua Biaya 

Layanan Rumah Sakit di tanggung penuh 

oleh BPJS kesehatan 100% 

jknkis biaya layan rumah sakit 

tanggung penuh bpjs sehat 
pos 

1070 

Bapak Djoko Winahyu merasa terbantu 

sekali dgn adanya #BPJSKesehatan 

Berkat BPJS Kesehatan Semua Biaya RS 

Tercover 

djoko winahyu bantu berkat 

bpjs sehat biaya tercover 
pos 

1071 

#BPJSKesehatan memberikan pelayanan 

untuk masyarakat. Hal ini terbukti karena 

berkat #BPJSKesehatan, semua biaya RS 

tercover 100%. 

layan masyarakat bukti berkat 

biaya tercover 
pos 
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1072 

Ga ada yg mau sakit, namun bila sudah 

terjadi, ditambah beban biaya, pasti berat 

sekali.  Dgn menjadi peserta JKN KIS 

semua biaya Rumah Sakit bisa dicover 

100 persen oleh  #BPJSKesehatan 

tidak sakit beban biaya berat 

jkn kis biaya rumah sakit 

dicover persen 

pos 

1073 Berkat BPJS Kesehatan Semua Biaya RS 

Tercover 100 persen 

berkat bpjs sehat biaya tercover 

persen 
pos 

1074 

Kesaksian dari seorang peserta BPJS 

Kesehatan yang sakit pembengkakan 

ginjal & liver yg semua biaya 

pengobatannya ditanggung oleh BPJS 

Kesehatan. 

saksi orang bpjs sehat sakit 

bengkak ginjal liver biaya obat 

tanggung bpjs sehat 

pos 

1075 
Alhamdulillah yh Berkat BPJS 

Kesehatan Semua Biaya RS Tercover 

100% tanpa embel2 bayar ini-itu lg 

berkat bpjs sehat biaya tercover 

embel bayar iniitu 
pos 

1076 
Selama mengikuti prosesur inshaallah 

#bpjskesehatan memang utk kita 

#jknhadiruntukrakyat 

prosesur inshaallah pos 

1077 Wow!! Berkat BPJS Kesehatan Semua 

Biaya RS Tercover 100 persen loh! 

wow berkat bpjs sehat biaya 

tercover persen 
pos 

1078 

bukti nyata bahwa dgn menjadi peserta 

jkn kis byk manfaat yg didptkan seperti 

semua biaya RS ter-cover 100% , berkat 

#gotongroyongsemuatertolong  dgn  

membayar iuran tepat waktu  & 

#bpjsmelayani yg terbaik 

bukti nyata jkn kis byk manfaat 

didptkan biaya tercover berkat 

bayar iur 

pos 

1079 

Beliau adalah lak Djoko, seorang pasien 

yang menderita penyakit liver. Berkat 

menggunakan #BPJSKesehatan biaya 

pengobatan ditanggung penuh dan 

layanan nya juga baik. 

lak djoko orang pasien derita 

sakit liver berkat biaya obat 

tanggung penuh layan 

pos 

1080 
Berkat BPJS Kesehatan semua biaya RS 

tercover 100 persen. Layanan BPJS 

Kesehatan untuk kepuasan masyarakat. 

berkat bpjs sehat biaya tercover 

persen layan bpjs sehat puas 

masyarakat 

pos 

1081 
Penyakit liver menjadi salah satu 

penyakit berat yG juga dicover full pakai 

BPJS. 

sakit liver salah sakit berat 

dicover full pakai bpjs 
pos 

1082 

BPJS Kesehatan dengan prinsip gotong 

royong semua tertolong sudah banyak 

membantu peserta dengan mengcover 

Biaya RS sebesar 100 persen 

bpjs sehat prinsip gotong 

royong tolong bantu mengcover 

biaya persen 

pos 

1083 
di situasi yg sulit seperti skrg ini, 

mendapat bantuan 100% untuk biaya RS 

rasanya sangat melegakan 

situasi sulit bantu biaya lega pos 

1084 

Djoko Winahyu penderita penyakit livet 

yang selama dirawat selalu gratis ga 

pernah ngeluarin biaya. Karena semua 

biaya tercover BPJS 100% 

djoko winahyu derita sakit livet 

rawat gratis tidak biaya biaya 

tercover bpjs 

pos 

1085 Sekarang Berkat adanya BPJS Kesehatan 

semua biaya rumah sakit tercover 100% 

berkat bpjs sehat biaya rumah 

sakit tercover 
pos 
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1086 
Salah satu manfaat BPJS Kesehatan 

kepada peserta yaitu mengcover Biaya 

RS sebesar 100 persen 

salah manfaat bpjs sehat 

mengcover biaya persen 
pos 

1087 
Alhamdulillah ,,, dr sekian banyak 

Manfaat nya BPJS Kesehatan yaitu  

Semua Biaya RS Tercover 100 persen 

sekian manfaat bpjs sehat biaya 

tercover persen 
pos 

1088 

Kisah Bapak Djoko Winahyu yg divonis 

pembengkakan ginjal dan liver, semua 

biaya perawatan ditanggung BPJS 

Kesehatan… 

kisah djoko winahyu vonis 

bengkak ginjal liver biaya 

tanggung bpjs sehat 

pos 

1089 
Berkat BPJS Kesehatan Semua Biaya RS 

Tercover 100 persen. Ini baru bagus, 

semua jadi tertolong. 

berkat bpjs sehat biaya tercover 

persen bagus tolong 
pos 

1090 
Berkat BPJS Kesehatan, biaya berobat 

bapak Djoko Winahyu di RS tercover 

100% lho. 

berkat bpjs sehat biaya obat 

djoko winahyu tercover 
pos 

1091 

Dengan menjadi peserta 

@BPJSKesehatanRI memudahkan 

masyarakat melalui prinsip Gotong 

Royong Semua Tertolong 

mudah masyarakat prinsip 

gotong royong tolong 
pos 

1092 Gak kebayang beratnya biaya perawatan 

RS ya pak kalau tanpa BPJS. 
tidak bayang rat biaya bpjs pos 

1093 

Kabar baik lagi dari Malang, ada pak 

Djoko Winahyu yang menderita liver 

namun semua biaya ditanggung 

#BPJSKesehatan… 

kabar malang djoko winahyu 

derita liver biaya tanggung 
pos 

1094 

Gimana gak bikin happy? Kan berkat 

#BPJSKesehatan .. semua biaya RS 

tercover 100 %. Saya sekeluarga jg udah 

buktikan sendiri. Mama, Ayah, Adek dan 

saya pas sakit, gak keluar biaya 

perawatan loh 

asli happy berkat biaya tercover 

keluarga jangan bukti mama 

ayah adek pas sakit tidak biaya 

pos 

1095 

Alhamdulillah #BPjSKesehatan sangat 

membantu anggotanya dalam mengcover 

biaya kesehatan sampai 100 

persen,mantab banget 

bantu anggota mengcover biaya 

sehat persen mantap 
pos 

1096 
Pasti bersyukur banget ya dengan adanya 

BPJS Kesehatan semua biaya RS bisa 

tercover 100 persen… 

syukur bpjs sehat biaya tercover 

persen 
pos 

1097 Syukurlah berkat #BPJSKesehatan 

semua biaya Rumah Sakit bisa tercover 

syukur berkat biaya rumah sakit 

tercover 
pos 

1098 
Berkat BPJS Kesehatan Semua Biaya RS 

tercover 100 persen  Luar biasa  

#BPJSKesehatan #BPJSMelayani 

berkat bpjs sehat biaya tercover 

persen 
pos 

1099 Berkat adanya BPJS Kesehatan semua 

biaya rumah sakit tercover 100% 

berkat bpjs sehat biaya rumah 

sakit tercover 
pos 

1100 
Guys berkat BPJS Kesehatan semua 

biaya RS tercover 100 persen, ini penting 

banget buat peserta jadi nggak perlu 

guys berkat bpjs sehat biaya 

tercover persen tidak bingung 

biaya sakit 

pos 
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bingung lagi masalah biaya kalo sedang 

sakit 

1101 

Pasien penderita ginjal dan liver ini tak 

perlu mengeluarkan biaya untuk 

mengobatan, karena semua dicover oleh 

#BPJSKesehatan . #BPJSMelayani 

peserta dengan maksimal. 

pasien derita ginjal liver tidak 

biaya obat dicover maksimal 
pos 

1102 
Alhamdulillah berkat JKN-KIS 

@BPJSKesehatanRI makin banyak yang 

tertolong SPT bapak Djoko ini. 

berkat jknkis tolong spt djoko pos 

1103 
Pak djoko winahyu terselamatkan dari 

penyakit livernya berkat 

@BPJSKesehatanRI 

djoko winahyu selamat sakit 

liver berkat 
pos 

1104 

Ini keuntungan jadi peserta! Berkat BPJS 

Kesehatan Semua Biaya RS Tercover 

100 persen   https://t.co/nsC5jSptcZ… 

https://t.co/rzQRQFHAv8 

untung berkat bpjs sehat biaya 

tercover persen 
pos 

1105 

Sebagai peserta #bpjskesehatan dan 

saling bantu dengan 

#gotongroyongsemuatertolong tentunya 

#bpjsmelayani secara mudah karena 

tercover 100% 

bantu mudah tercover pos 

1106 

RT @Zhafirah239: Aplikasi Monitoring 

kerjasama Strategis BPJS Kesehatan raih 

Internasional ASSA Recognition 

Award,didapat berkat inovasinya 

aplikasi monitoring kerjasama 

strategis bpjs sehat raih 

internasional assa recognition 

award berkat inovasi 

pos 

1107 

Aplikasi Monitoring kerjasama Strategis 

BPJS Kesehatan raih Internasional ASSA 

Recognition Award,didapat berkat 

inovasi One Stop App Moniks. 

aplikasi monitoring kerjasama 

strategis bpjs sehat raih 

internasional assa recognition 

award berkat inovasi one stop 

app moniks 

pos 

1108 

RT @RAsmaraningsih: Kali ini 

#BPJSKesehatan kembali meraih 

penghargaan tingkat ASEAN.Berkat 

mengembangkan aplikasi MONIK lantas 

mendpt Inte… 

kali raih harga tingkat asean 

berkat kembang aplikasi monik 

mendpt inte 

pos 

1109 

Kali ini #BPJSKesehatan kembali meraih 

penghargaan tingkat ASEAN.Berkat 

mengembangkan aplikasi MONIK lantas 

mendpt Internasional ASSA Recognition 

Award.Mantap ya.Smga makin melayani. 

kali raih harga tingkat asean 

berkat kembang aplikasi monik 

mendpt internasional assa 

recognition award mantap smga 

layan 

pos 

1110 

Berkat #gotongroyongsemuatertolong 

#bpjskesehatan memberikan pelayanan 

untuk masyarakat begitu juga dengan 

apresiasi kepada BPJS dengan meraih 

ASSA recognition award 

berkat layan masyarakat 

apresiasi bpjs raih assa 

recognition award 

pos 

1111 
@trist__e Nah bener banget, jujur berkat 

BPJS kebantu banget waktu lagi mental 

breakdown setahun lalu 

jujur berkat bpjs bantu mental 

breakdown 
pos 
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1112 
Percayalah BPJS sangat membantumu 

saat ini  Terutama depok   Terimakasih 

pak idris 

percaya bpjs bantu utama depok 

terimakasih idris 
pos 

1113 

Bpjs tetap memberikan layanan online di 

tengah pandemi seperti sekarang, dengan 

prosedur yang cukup mudah. 

Terimakasih BPJS 

bpjs layan pandemi prosedur 

mudah terimakasih bpjs 
pos 

1114 
RT @shvmimasen: @infomalang min 

dan teman2 mohon bantuannya info 

psikiater baik yang bisa bpjs 

urus teman mohon bantu info 

psikiater bpjs 
pos 

1115 
@infomalang min dan teman2 mohon 

bantuannya info psikiater baik yang bisa 

bpjs 

urus teman mohon bantu info 

psikiater bpjs 
pos 

1116 

Aku blom nanya apa², baru bilang perut 

sy msh sakit dok, eh langsung dibentak: 

ya gini nih BPJS mbak, obatnya ya gini² 

aja. 

blom nanya bilang perut sakit 

dok bentak bpjs kakak obat 
neg 

1117 

Ga sakit mba...? Saya hari kedua blom 

bisa jalan tegap... Dokternya sih bagus 

tapi karena BPJS semua fasilitas dan obat 

dibatasi  ? 

sehat kakak blom jalan tegap 

dokter bagus bpjs fasilitas obat 

batas 

neg 

1118 

Ga sakit mba...? Saya hari kedua blom 

bisa jalan tegap... Dokternya sih bagus 

tapi karena BPJS semua fasilitas dan obat 

dibatasi 

sehat kakak blom jalan tegap 

dokter bagus bpjs fasilitas obat 

batas 

neg 

1119 

Bagus itu namanya adil BPJS harus 

aktif.Kalo sakit minta pemerintah yg 

nanggung giliran udah sembuh ga mau 

bayar BPJS akal bulus.Itu biasanya para 

KADRUN KAMPRET yg kerjanya 

kawin dan bikin anak. 

bagus nama adil bpjs aktif sakit 

perintah nanggung gilir sembuh 

tidak bayar bpjs akal bulus 

kadrun kampret kerja kawin 

anak 

pos 

1120 kalau harga iuran mahal tapi pelayanan 

bagus sih masih bisa diterima, lah ini :)) 

harga iur mahal layan bagus 

terima 
neg 

1121 

sebenernya rumit, di indonesia BPJS kasi 

subsidi agar kelompok masyarakat 

tertentu full gratis, tapi akibatnya BPJS 

malah rugi karena banyak yang klaim, 

nunggak iuran, dan polisnya terlalu 

murah  Face with tears of joy   istilahnya 

buat nanggung beban yang sekarang 

BPJS udah ngosngosan 

rumit indonesia bpjs kasih 

subsidi kelompok masyarakat 

full gratis akibat bpjs rugi klaim 

nunggak iur polis murah face 

with tears joy istilah nanggung 

beban bpjs ngosngosan 

pos 

1122 

Sama gak sih konteksnya ca. Kita juga 

bayar asuransi kesehatan tiap bulan ke 

BPJS. Tapi knpa gak bisa di gratiskan, 

sama dengan negara lain yg gratis. 

Mungkin itu maksud org yg buat gambar 

ini 

tidak konteks bayar asuransi 

sehat bpjs tidak gratis negara 

gratis maksud orang gambar 

neg 

1123 
Keren banget, Inovasi yang dilakukan  

BPJS kesehatan mendapatkan 

penghargaan bergengsi dari Asean Sosial 

keren inovasi laku bpjs sehat 

harga gengsi asean sosial 

security association assa 

pos 
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Security Association (ASSA) dalam 

kategori Continious Improvement 

Recognition Award. 

kategori continious 

improvement recognition award 

1124 Wah makin keren BPJS Kesehatan keren bpjs sehat pos 

1125 

nah ngurus bpjsnya ruwet bgt di rs tuh 

padahal udh ada surat rujukan, sampe 

ganti 3 rs. akhirnya di rs terakhir ga pake 

bpjs biar cepet 

urus bpjsnya ruwet surat rujuk 

ganti tidak pakai bpjs cepet 
neg 

1126 

Daripada beribet, ortuku langsung bayar 

tanpa pake bpjs gegara hampir 30 menit 

aku gak ditanganin sama pihak dokter 

atau perawatnya 

dari pada beribet ortuku bayar 

pakai bpjs gegara menit tidak 

ditanganin dokter 

neg 

1127 

Aku pernah kecelakaan tunggal, trs pas 

sampai rs mau ngurus bpjs kan ehh 

malah harus buat laporan dulu ke jasa 

rahaja 

celaka tunggal pas urus bpjs 

ehh lapor jasa rahaja 
neg 

1128 
udah ngurusin juga sih. udah dapet ktp, 

kk dgn nama yg udah diubah. ya tp tetep 

aja ribet kalo mau nyairin bpjs 

urus kartu tanda penduduk 

kakak nama ubah susah nyairin 

bpjs 

neg 

1129 
Bikin BPJS yang berbayar ngantrinya 4 

jam, lalu dijanjikan akan dikirimi surat 

tapi tidak dikirim2 

bpjs bayar ngantrinya jam janji 

kirim surat tidak kirim 
neg 

1130 

Padahal masih banyak masyarakat yg 

blm punya BPJS khususnya kelompok 

rentan spt disabilitas. Kalo data susenas 

2019 menyatakan ada beberapa hal yg 

menjadi alasannya spt: (1) tidak tau 

informasi; (2) prosedur ribet/ tidak 

paham prosedu, dll. 

masyarakat belum bpjs khusus 

kelompok rentan spt disabilitas 

data susenas satak alas spt tidak 

informasi prosedur susah bodoh 

prosedu dll 

neg 

1131 
pengalaman keluargaku jd ribet gitu kalo 

pake bpjs di faskes punya pemerintah, 

dan kejadian lebih dr sekali. 

alam keluarga susah pakai bpjs 

faskes perintah 
neg 

1132 

RT @rayafahreza: Kalau nggak ada 

BPJS, entah bagaimana dulu nasib 

bokap, mungkin gue juga udah jual 

rumah, mobil dan lain-lain. 

tidak bpjs nasib ayah jual 

rumah mobil lainlain 
pos 

1133 

Kalau gratis ya gratis aja, persyaratan 

harus anggota aktif @BPJSKesehatanRI  

itu ribet di tengah ekonomi rakyat yang 

terdampak covid 19 atau #BubarkanBPJS 

aja biar ga ribet.  Kalo gini, bpjs 

penghalang indonesia bebas dari covid 

19. 

gratis gratis syarat anggota aktif 

susah ekonomi rakyat dampak 

covid tidak susah bpjs halang 

indonesia bebas covid 

neg 

1134 
@millaadreyna Lu udh siap di vaksin cuy 

? Bpjs lu aktif kagak ? Ribat ribet aja ky 

berani aja di vaksin.. 

vaksin cuy bpjs aktif ribat susah 

berani vaksin 
neg 

1135 
Mertua saya pakai bpjs sekeluarga. 

Mama sudah operasi tulang, beberapa 

kali opname krn penyakitnya, papa 

mertua pakai bpjs keluarga 

mama operasi tulang kali 

opname sakit papa operasi 

pos 
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operasi hernia, dan terakhir papa dirawat 

krn covid19. Adek pun pakai fasilitas 

bpjs utk opname & perawatan gigi. 

Alhamdulillah lancar semua, ga pake 

ribet 

hernia papa rawat covid adek 

pakai fasilitas bpjs opname gigi 

lancar tidak pakai susah 

1136 

ribet harus mendapatkan surat lagi, ini 

sudah jaman system on line dgn nomor 

keanggotaan. masih harus pakai lapor, 

jika sakit kepala, sakit gigi dan sakit 

ringan lainnya dan kebetulan uang tdk 

ada maka tdk ada artinya BPJS klau 

begini. 

susah surat zaman system 

nomor anggota pakai lapor sakit 

kepala sakit gigi sakit ringan 

uang tidak tidak arti bpjs 

neg 

1137 

di rumah sakit yang affiliated with bpjs. 

tapi ya gituuuu, harus minta rujukan ke 

puskesmas, kayaknya harus lewat dokter 

umum dulu, baru bisa minta rujuk ke poli 

ituuuu. ribet, tapi ya gimana lagi 

rumah sakit affiliated with bpjs 

gituu rujuk puskesmas dokter 

rujuk pol ituu susah 

neg 

1138 
Ternyata ada T&C uyk penerima vaksin 

covid. Ribet bgt ini negara, utk 

menghilangkan pandemi aja hrs bersyarat 

nyata ampun uyk terima vaksin 

covid susah negara hilang 

pandemi hrs syarat 

neg 

1139 
@dGreatsss @hnurwahid @jokowi 

@BPJSKesehatanRI Bettulll mas ane 

setuju GK usah daftr2 BPJS bikin ribet ... 

bettull abang ane tuju tidak 

daftr bpjs susah 
neg 

1140 Ribet bgt ngurusin bpjs susah urus bpjs neg 

1141 

Bpjs hanya akan berhenti kalo peserta 

meninggal dunia, kalo ngga bayar 

dianggap hutang + bunga berbunga. 

Ngurusnya ribet. 

bpjs henti tinggal dunia tidak 

bayar anggap hutang bunga 

bunga ngurusnya susah 

neg 

1142 Ribet juga ya bpjs.. susah bpjs neg 

1143 

Yep, bulan lalu kejadian. Karna kepala 

kebentur & pingsan jadi di MRI dan pas 

mau pake bpjs org RS nya nyuruh klaim 

JR. Prosesnya mayan ribet si, harus ada 

SIM, kendaraan dibawa juga ke polres, 

urus surat-surat gitu. 

yep kepala bentur pingsan mri 

pas pakai bpjs orang suruh 

klaim proses lumayan susah 

sim kendara bawa polres urus 

suratsurat 

neg 

1144 

@henrysubiakto Yah masih ada syarat 

ternyata, gimana klo org miskin yg gk 

punya BPJS? Untuk kesehatan warganya 

ko ribet sih pa? 

syarat nyata orang miskin tidak 

bpjs sehat warga susah 
neg 

1145 

@PartaiSocmed Bener banget tum. 

Sering ngalami di rumah sakit. User non 

bpjs lebih diprioritaskan ketimbang user 

bpjs 

tum ngalami rumah sakit non 

bpjs prioritas timbang bpjs 
neg 

1146 
Masih suka kesel sama orang yang kalo 

mau berobat pakai askes atau bpjs tapi 

dibuat ribet. 

suka kesal orang obat pakai 

askes bpjs susah 
neg 
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1147 
Emang sebanyak itu ya org2 pada 

berobat ke bedah mulut? Mau pake bpjs 

punnnnn ribet 

orang obat bedah mulut pakai 

bpjs punn susah 
neg 

1148 BPJS males ribet nya aja bpjs malas susah neg 

1149 
@Yulianto_adhi Syarat buat dapet vaksin 

gratisnya apa nih.. Hmm.. Kalo harus 

lunas BPJS, wah ribet. 

syarat vaksin gratis hmm lunas 

bpjs susah 
neg 

1150 @menggauli_ @saltyana__ Laah 

kecelakaan juga bpjs gk nanggung 
laah celaka bpjs tidak nanggung neg 

1151 

@Butiarandebu @tanyainrl Itulah, mau 

berobat pake bpjs juga gak bisa lgsg ke 

ugd kl ga emergency harus ke faskes 

pertama dulu 

obat pakai bpjs tidak ugd tidak 

emergency faskes 
neg 

1152 

RT @jojo_botak: Berobat ke dokter gigi 

di puskesmas itu gratis pake BPJS cuman 

ya itu ngantri nya lama dan agak ribet 

waktu nya 

obat dokter gigi puskesmas 

gratis pakai bpjs ngantri susah 
neg 

1153 
Berobat ke dokter gigi di puskesmas itu 

gratis pake BPJS cuman ya itu ngantri 

nya lama dan agak ribet waktu nya 

obat dokter gigi puskesmas 

gratis pakai bpjs ngantri susah 
neg 

1154 RT @cakasana: Gue tahu BPJS 

mengecewakan servicenya, ribet, dlsb. 

bpjs kecewa servicenya susah 

dlsb 
neg 

1155 @CrimsonTorture_ @TimpalBali Ribet 

pke bpjs, pake umum aja jon 
susah pke bpjs pakai jon neg 

1156 
@AREAJULID Nope. Asal mau ikutin 

prosedur, pakai BPJS juga udah bisa 

dapat pelayanan RS gratis kok 

nope prosedur pakai bpjs layan 

gratis 
pos 

1157 Gue tahu BPJS mengecewakan 

servicenya, ribet, dlsb. 

bpjs kecewa servicenya susah 

dlsb 
neg 

1158 
Mama ku pengertian ternyata Dia tau 

anaknya males ribet Gak maksa untuk 

aku pakek bpjs 

mama erti nyata anak malas 

susah tidak maksa pakek bpjs 
neg 

1159 
Periksa mata pake bpjs kalo cuma ngecek 

minus plus ama silinder ribet bet bolak 

balik kaya kora-kora 

periksa mata pakai bpjs ngecek 

minus plus silinder susah bolak 

kaya korakora 

neg 

1160 @churchbackyard ngurus pindah faskes 

ribet 
urus pindah faskes susah neg 

1161 

@dayatia Selama ini bayar bpjs kek 

bayar pajak ga pernah di pakek pas kmrn 

mau nyoba ribet dan  pelayanan kek 

macam apa gitu 

bayar bpjs bayar pajak tidak 

pakek pas kemarin coba susah 

layan 

neg 

1162 haduh bayar bpjs ribet cok haduh bayar bpjs susah cok neg 

1163 

akses kesehatan mental sebenarnya sudah 

ditanggung mbak lewat BPJS, sayangnya 

ga cover semua dan cukup ribet 

prosesnya 

akses sehat mental tanggung 

kakak bpjs sayang tidak cover 

susah proses 

neg 

1164 @itsmearthe iyes, dalam case itu juga 

temen aku gapunya BPJS makanya 

iyes case teman tidak punya 

bpjs bicara wkwkwk 
neg 
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ngomong gitu wkwkwk. tapi 

sepengalamanku, bikin BPJS ga ribet 

juga kok 

sepengalamanku bpjs tidak 

susah 

1165 

BPJS KONTOL, BPJS KESEHATAN 

SAMA KETENAGAKERJAAN SAMA 

SAMA KONTOL TAI ASU RIBET 

BAJINGAN RAK MASUK BLASS 

bpjs kontol bpjs sehat 

ketenagakerjaan kontol tahi 

anjing susah bajing rak masuk 

blass 

neg 

1166 Rame rame matiin BPJS ramai ramai mati bpjs neg 

1167 

yaiyalah....... lagian bpjs lagi baek tuh, 

doi bikin program relaksasi buat para 

peserta bpjs yg nunggak bertahun2, cuma 

cukup bayar utk 6 bulan aja bpjs bisa 

diaktifin lagi. dari tgl 6 - 25 desember ini 

aja. buruan sono pada urus yg nunggak2. 

berlaku utk kelas apapun. 

yaiyalah bpjs baek program 

relaksasi bpjs nunggak bayar 

bpjs diaktifin tgl desember buru 

urus nunggak berlaku kelas 

pos 

1168 
Mending duitnya buat beli paket mola tv 

sama netflix dari pada buat daftar bpjs 

wkwkwwkkw 

mending duit beli paket mola 

netflix daftar bpjs 

wkwkwwkkw 

neg 

1169 

Bisa aja nih triknya buat bodohin 

masyarakat. Bayangin kalau pada daftar 

BPJS agar cuma divaksinasi dan 

akhirnya pada banyak yg nunggak di 

akhir.. apa ngga mikir efek 

katastropiknya. Apalagi BPJS sistemnya 

masih sangat jauh dari ideal. 

trik bodohin masyarakat bayang 

daftar bpjs vaksinasi nunggak 

tidak pikir efek katastropiknya 

bpjs sistem ideal 

neg 

1170 

@gombang @agussari Makanya heran 

kok pada keberatan dengan syarat BPJS. 

Iuran bulanannya yg kelas 3 itu 25rb. 

Lebih murah dari tiket bioskop 

heran berat syarat bpjs iur kelas 

murah tiket bioskop 
pos 

1171 

gw pernah disiplinkan diri tidur dari jam 

11 malam depan pintu masuk RSCM 

buat ngantri BPJS. Rasanya gw gak mau 

ulang hal2 kaya gitu, apalagi dijadiin 

rutinitas. 

disiplin tidur jam malam pintu 

masuk rscm ngantri bpjs tidak 

ulang kaya rutinitas 

neg 

1172 
Iuran BPJS Kesehatan dipastikan tidak 

naik tahun depan. Besaran iurannya sama 

dengan iuran pada 2020. 

iur bpjs sehat tidak iur iur pos 

1173 @antareshine Lebih bagus dari pada bpjs bagus bpjs neg 

1174 Lebih gampang ke rs jalur umum 

berbayar dari pada pake bpjs 
gampang jalur bayar pakai bpjs neg 

1175 males bpjs mah ngantri malas bpjs ngantri neg 

1176 
Vaksin Gratis tapi vaksinnya di 

puskesmas atau RSUD dan itu ngantri 

kyak antrian BPJS 

vaksin gratis vaksin puskesmas 

rsud ngantri kyak antri bpjs 
neg 

1177 

Berobat ke dokter gigi di puskesmas itu 

gratis pake BPJS cuman ya itu ngantri 

nya lama dan agak ribet waktu nya itu 

loh 

obat dokter gigi puskesmas 

gratis pakai bpjs ngantri susah 
neg 
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1178 pke bpjs literly harus ngantri berjam" yah 

anjg, gue baru tau 
pke bpjs literly ngantri jam anjg neg 

1179 
@Meyrani__ Kalo udah bisa ditransfer 

mah udah banyak yang ngantri kek 

antrian BPJS Mey..... 

transfer ngantri antri bpjs mey neg 

1180 @punyaadhii berasa lagi ngantri BPJS asa ngantri bpjs neg 

1181 @Melloriess udah lah ngantri pake bpjs 

pula 
ngantri pakai bpjs neg 

1182 Check out shopee lama nya ampun2an. 

Kaya ngantri bpjs. 
shopee ampun kaya ngantri bpjs neg 

1183 capek ngantri bpjs lelah ngantri bpjs neg 

1184 IURAN BPJS MAHAL iur bpjs mahal neg 

1185 sehat itu mahal murah klo ada bpjs sehat mahal murah bpjs pos 

1186 
@hiwndia Mmm, keknya perlu 

diperiksain deh? biar kamu tau 

bentukannya gmn. Kalo bpjs gratis btw. 

mmm kek diperiksain bentuk 

gmn bpjs gratis btw 
pos 

1187 

RT @NanangTv: saya belum mampu 

iuran, jadi belum ikut BPJS . kalo saya 

nggak divaksin, ato vaksinnya mahal, ya 

sudah, pasrah saja sama Allo… 

belum iur belum bpjs tidak 

vaksin vaksin mahal pasrah allo 
neg 

1188 

saya belum mampu iuran, jadi belum ikut 

BPJS . kalo saya nggak divaksin, ato 

vaksinnya mahal, ya sudah, pasrah saja… 

https://t.co/G4B1PP3QkR 

belum iur belum bpjs tidak 

vaksin vaksin mahal pasrah 
neg 

1189 
#Mudik cancel lagi walau sudah beli 

tiket.Krn harga #rapidantigen lebih 

mahal dr tiket dan ga dicover BPJS 

cancel beli tiket harga mahal 

tiket tidak dicover bpjs 
neg 

1190 bayar bpjs mahal bayar bpjs mahal neg 

1191 masyarakat dilarang sakit, soalnya BPJS 

mahal 

masyarakat larang sakit bpjs 

mahal 
neg 

1192 

@pewdidin @mbakbarbara @tubirfess 

Yapsss bener bangettt tapi mahal sihh 

periksa pap smear kalau gak dicover 

BPJS hehe 

yapss mahal periksa foto smear 

tidak dicover bpjs 
neg 

1193 

Bahahahha... Pak @jokowi  bisaaaa aja... 

Keliatannya gratis. Tapi BPJS kan bayar 

tiap bulannya. Mahal lagi skrg tarifnya 

bayar. Gratis nya cuma judul, emng gag 

bayar didepan tapi ttep motong saldo 

peserta BPJS. 

bahahahha liat gratis bpjs bayar 

mahal tarif bayar gratis judul 

emng gag bayar ttep motong 

saldo bpjs 

neg 

1194 

@EnggalPMT Aaapa ku bilang..??! 

Mengantifkan BPJS yang sudah 

menunggak sekeluarga itu jauh lebih 

mahal... 

aapa bilang mengantifkan bpjs 

tunggak keluarga mahal 
neg 



 

cxxiii 

 

1195 

RT @iimfahima: Vaksinasi gratis 

tujuannya memberi jaminan ke SEMUA 

orang, persis kayak bpjs, mau dipake 

silahkan, ga pake ya gpp. 

vaksinasi gratis tuju jamin 

orang persis bpjs dipake silah 

tidak pakai tidak apa apa 

pos 

1196 
@Buklau77 @nisadanbangsa 

@justalk12ver4 @ferdiriva wuuaahh 

mahal yaa, ? gak bisa pakai bpjs?? 

wuuaahh mahal tidak pakai bpjs pos 

1197 
@TarotwithDivaa sama2 kak?, disini 

juga lumayan mahal kalau ga pakek 

BPJS 

kak lumayan mahal tidak pakek 

bpjs 
pos 

1198 @EvanHG Paling nggak bayar BPJS 

yang mahal tiap bulan itu ada wujudnya.. 
tidak bayar bpjs mahal wujud pos 

1199 
@squidwardfess Rontgen kalo di rumah 

sakit bisa mahal bisa sampe 600k, tapi 

kalo pake BPJS gratis sih. 

rontgen rumah sakit mahal 

pakai bpjs gratis 
pos 

1200 
Nanti kalau sakit ga ada BPJS, trs pakai 

umum mahal sekali nanti salahin 

pemerintah lagi ya? Tuman 

sakit tidak bpjs pakai mahal 

salahin perintah tuman 
pos 

1201 
saya pengguna BPJS, istri saya 2x 

melahirkan via BPJS...semuanya berjalan 

lancar tanpa hambatan... 

bpjs istri kali lahir bpjs jalan 

lancar hambat 
pos 

1202 

@AcumMaxcum @FardaHana 

@henrysubiakto di puskesmas itu saya 

yakin ga akan bedain pelayanan 

berdasarkan kelas BPJS 

puskesmas tidak bedain layan 

dasar kelas bpjs 
pos 

1203 

udah gitu BPJS sistemnya kita nombokin 

juga buat yang [maaf] miskin biar 

mereka dapet layanan gratis, mungkin 

kedepan layanan BPJS bisa lebih baik, 

tapi buat sekarang gw sendiri gabisa 

ngomong banyak karena jelas manfaat 

BPJS banyak buat masyarakat yg ga 

afford asuransi swasta 

bpjs sistem nombokin maaf 

miskin layan gratis layan bpjs 

tidak bisa bicara manfaat bpjs 

masyarakat tidak afford 

asuransi swasta 

pos 

1204 

Yakin kalau mantunya menang di 

Medan, BPJS akan GRATIS seperti 

janjinya...? Ntar ngeles kayak kasus 

ESEMKA... 

mantu menang medan bpjs 

gratis janji ngeles esemka 
neg 

1205 

Itu pelayanan @BPJSKesehatanRI  kudu 

belajar dari @HaloBCA  . Tabungan 

cuma 500rb tp di layanin kaya punya 

black card 

layan kudu ajar tabung layanin 

kaya black card 
neg 

1206 

Ibuku CKD, tiap minggu rutin 

hemodialisa full d cover BPJS 

alhamdulillah belum merasa dpt 

pelayanan yg tidak baik. 

ckd minggu rutin hemodialisa 

full cover bpjs belum layan 

tidak 

pos 

1207 
Ibuku pasien BPJS di RS Kariadi 

Semarang; dilayani penuh senyum, 

ramah, helpful. 

pasien bpjs kariadi semarang 

layan penuh senyum ramah 

helpful 

pos 

1208 Saya suka BPJS suka bpjs pos 
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1209 

Saya kecewa Gub membebaskan biaya 

rumah sakit utk acara demo Tapi buat 

rakyat dki ,mereka harus bayar walau ada 

bpjs banyak sekali kekurangan nya 

Salam kecewa 

kecewa gub bebas biaya rumah 

sakit acara demo rakyat dki 

bayar bpjs salam kecewa 

neg 

1210 DPR Kecewa Iuran BPJS Tetap Naik Di 

Tengah Bencana Banjir 

dpr kecewa iur bpjs bencana 

banjir 
neg 

1211 

Ketika menteri keuangan terbaik hanya 

bicara dari satu sisi.Kenapa dia tidak 

kecewa ketika BPJS mengutang ke rmh 

skt shg telat bayar ke rmh skt. 

menteri uang bicara sisi tidak 

kecewa bpjs utang rmh skt shg 

telat bayar rmh skt 

neg 

1212 

sebagai dokter @BPJSKesehatanRI  sy 

kecewa..sbagai peserta bpjs jg sy 

kecewa..jd apalah bpjs ini klo isinya 

kecewa smua 

dokter kecewa sbagai bpjs 

jangan kecewa bpjs isi kecewa 

smua 

neg 

1213 Warga Kecewa BPJS Cirebon Sering 

Offline 

warga kecewa bpjs cirebon 

offline 
neg 

1214 Komisi IX Kecewa Pemerintah Naikkan 

Iuran BPJS saat Rakyat Menderita 

komisi kecewa perintah iur bpjs 

rakyat derita 
neg 

1215 

Kecewa banget  Harusny gw ditaro 

diruang isolasi karena paru  Ini gw malah 

di taro di kelas yang notabennya penyakit 

umum  Padahal bpjs gw kelas 1 Kecewa 

banget  Mana gw batuk di ketok sm 

pasien sebelah Otomatis nahan batuk 

Paraaaaaaaaaaah 

kecewa harusny ditaro ruang 

isolasi paru taro kelas 

notabennya sakit bpjs kelas 

kecewa batuk ketok pasien 

sebelah otomatis tahan batuk 

paraah 

neg 

1216 

RSUD Ciamis mengumumkan pasien 

pengguna BPJS untuk sementara ini tidak 

dilayani oleh poliklinik. Pengumuman 

tersebut membuat gaduh dan kecewa 

ratusan pasien yang telah antre sejak 

pagi. #Ciamis #BPJS 

rsud ciamis pasien bpjs tidak 

layan poliklinik gaduh kecewa 

ratus pasien antre pagi 

neg 

1217 agak sedikit kecewa, Bpjs kurang 

responsif.... 
kecewa bpjs responsif neg 

1218 

Irma (35), salah satu pasien BPJS kecewa 

karena ayahnya yang menderita rematik 

ditolak rumah sakit karena memakai 

BPJS. 

irma salah pasien bpjs kecewa 

ayah derita rematik tolak rumah 

sakit bpjs 

neg 

1219 

Kecewa banget sm bpjs seenak udel, baru 

2 bulan iuran turun, itu pun prosesnya 

lama baru turun, eh tiba2 naik lagi. Kalo 

naikin iuran aja prosesnya cepet banget 

kecewa bpjs enak udel iur turun 

proses turun naikin iur proses 

cepet 

neg 

1220 Wahyu Kecewa, BPJS Tak Ada Gunanya wahyu kecewa bpjs tidak neg 

1221 
sya kecewa bpjs sy ga aktif stlah 

dimutasi dri mndiri k perushaan,hri ini sy 

sngt butuh prtolongn BPJS utj brobt, 

kecewa bpjs tidak aktif stlah 

mutasi mndiri perushaan hri 

sngt butuh prtolongn bpjs utj 

brobt 

neg 
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1222 
Program BPJS sangat tdk 

memuaskan,banyak kecewa.BPJS hrs ada 

sosialisai informasi kesetiap perusahaan. 

program bpjs tidak muas 

kecewa bpjs hrs sosialisai 

informasi kesetiap usaha 

neg 

1223 
kecewa BPJS RS Sentra Medika 

Cibinong ttg antrian City Scan yg 

dipersulit #indonesia #bpjs #jakarta 

kecewa bpjs sentra medika 

cibinong ttg antri city scan sulit 
neg 

1224 
Kecewa BPJS dgn kenaikan iuran smntr 

prbhn kls tdk dpt dilakukan dgn alasan 

hrs tunggu 1 thn! 

kecewa bpjs iur smntr prbhn kls 

tidak laku alas hrs tunggu 
neg 

1225 Kalo vaksin ga gratis aku kecewa sekali, 

buat apa dana bpjs~ 

vaksin tidak gratis kecewa dana 

bpjs 
neg 

1226 ea ea ea...sy jg ga pake bpjs sejak 

pembayaran dan pelayanan ngaco 

jangan tidak pakai bpjs bayar 

layan ngaco 
neg 

1227 

Rugi g pake BPJS.. suatu saat anda akan 

tau gimana rasanya tanpa BPJS.. 

kenaikan premi blom seberapa dibanding 

klu kita pake biaya pribadi.. dan 

Alhamdulillah g pernah kecewa sm 

pelayanan RS kalau pake BPJS 

rugi pakai bpjs bpjs premi blom 

banding klu pakai biaya pribadi 

kecewa layan pakai bpjs 

pos 

1228 Jujur saya sangat kecewa dengan 

pelayanan BPJS. 
jujur kecewa layan bpjs neg 

1229 

@KemenkesRI  Saya mengeluhkan dan 

kecewa dengan pelayanan rsu mitra 

delima kab malang jatim saya habis lap 

dan hasil lap juga sudah jelas selesai 

tinggal bacakan hasil nya kenapa harus di 

jeddah 5 hari lagi alesanya karena makai 

bpjs.. Apakah emang ada aturan seperti 

ini?? 

keluh kecewa layan rsu mitra 

delima kab malang jatim habis 

lap hasil lap selesai tinggal 

bacak hasil jeddah alesanya 

bpjs atur 

neg 

1230 

Saya kecewa nih ama layanan BPJS. 

Bukan ama layanan kesehatannya. 

Namun layanan customere sercenya. 

Baik secara online atau offline. Jawaban 

yang diberikan sangat tidak solutif dan 

hanya memping pong masyarakat. 

Apakah ini yang namanya layanan 

masyarakat? 

kecewa layan bpjs bukan layan 

sehat layan customere sercenya 

offline tidak solutif memping 

pong masyarakat nama layan 

masyarakat 

neg 

1231 

Pelayanan faskes amburadul... Anak udh 

jatuh pingsan n lemah tidak ada tindakan 

, apa karena BPJS gratis ... Rakyat TDK 

dapat pelayanan terbaik #miris #kecewa 

@dinkesJKT 

layan faskes amburadul anak 

jatuh pingsan lemah tidak 

tindak bpjs gratis rakyat tidak 

layan 

neg 

1232 

@BPJSKesehatanRI  saya sbg peserta 

BPJS sangat kecewa dgn pelayanannya. 

Telat bayar 1 hr saja langsung dianggap 

bukan peserta lg. Tolong perhatiannya. 

bpjs kecewa layan telat bayar 

anggap bukan tolong hati 
neg 

1233 
@SEdwar Maaf kak sebelumnya tapi 

keluarga saya pernah kecewa sama bpjs 

hehe sampe keburu meninggal 

maaf kak belum keluarga 

kecewa bpjs keburu tinggal 
neg 
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1234 

dokfess! jujur kecewa sama bpjs nantinya 

yg cuma bayar dokter 2 ribu/pasien 

bukan karna uangnya tp kaya gaada 

harga diriny sama sekali, kita dokter 

berjuang mati2an kuliah, tukang parkir 

aja 5000/mobil 

dokfess jujur kecewa bpjs bayar 

dokter ribu pasien bukan uang 

kaya tidak ada harga diriny 

dokter juang mati kuliah tukang 

parkir mobil 

neg 

1235 

pagi @BPJSKesehatanRI  pelayanan 

pagi ini bikin sedikit kecewa. kenapa? 

karna bukan petugas dr pihak BPJS 

langsung yg memberikan penjelasan, 

melainkan security yg justru memberikan 

penjelasan. 

pagi layan pagi kecewa bukan 

tugas bpjs security 
neg 

1236 

kecewa bgt sama bpjs. kantor sebesar itu 

tp gaboleh masuk alasan pelayanan lwt 

online karna corona. iya online cuma 

dikasi brosur disuruh download app jkn, 

ga dijelasin apapun habis itu 

kecewa bpjs kantor gaboleh 

masuk alas layan lwt corona 

kasih brosur suruh download 

app jkn tidak dijelasin habis 

neg 

1237 

KECEWA dengan pelayanan pasien 

BPJS di RS SILOAM MANADO, pasien 

dipersulit, disuruh bolak balik 

melengkapi berkas padahal sudah ada 

surat rujukan dokter BPJS akibatnya 

pasien terpaksa bayar pakai dana pribadi 

& kartu BPJS belum bisa 

digunakan,pasien sedang sakit malah 

dipersulit 

kecewa layan pasien bpjs 

siloam manado pasien sulit 

suruh bolak lengkap berkas 

surat rujuk dokter bpjs akibat 

pasien paksa bayar pakai dana 

pribadi kartu bpjs belum pasien 

sakit sulit 

neg 

1238 

Tapi ini sudah bulak balik RS malah 

ZONK,mohon ditindak RS yang seperti 

ini,krna jika bukan pasien BPJS mereka 

mau melayani sedangkan yg BPJS tdk 

terima. Buat apa kalo begitu diadakan 

BPJS.Bayar pulak! Kecewa berat asli. 

@BPJSKesehatanRI  @jokowi  

Indonesia hrs bisa lbh baik dr ini 

bulak zonk mohon tindak bukan 

pasien bpjs layan dang bpjs 

tolak bpjs bayar kecewa berat 

asli indonesia hrs 

neg 

1239 BPJS Perangkat Tak Bisa Diklaim, 

Kades Kecewa 

bpjs perangkat tidak klaim 

kades kecewa 
neg 

1240 

Kaget liat ada autodebet gede pagi ini, 

ternyata iuran bpjs yang dirapel 

berbulan2  kecewa ama sistemnya 

heuheu, w kira penipuan 

kejut lihat autodebet pagi nyata 

iur bpjs rapel kecewa sistem 

heuheu tipu 

neg 

1241 

@BPJSKesehatanRI pengaduan : klinik 

ini mendahulukan pasien non bpjs, kami 

sudah antri sekian lama, yg dipanggil 

malah yg mendaftar jauh sesudah kami, 

kami kecewa dan membatalkan utk 

berobat di sana 

adu klinik pasien non bpjs antre 

sekian panggil daftar kecewa 

batal obat 

neg 

1242 

SAYA ANGGOTA BPJS KELAS 1 " 

BENAR2 KECEWA DENGAN ORG2 

YG BEKERJA DI BPJS. MEREKA 

SMUA MANUSIA BIADAB, ANJING 

anggota bpjs kelas kecewa 

orang kerja bpjs smua manusia 

biadab anjing makan uang 

neg 
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SUDAH MAKAN UANG DARI 

ANGGOTA BPJS TAPI ANGGOTA 

BPJS DIPERSULIT DAN BNR2 

DIPERSULIT YG TIDAK ADA 

SEDIKITPUN RASA 

KEMANUSIAN'A. 

anggota bpjs anggota bpjs sulit 

sulit tidak dikit kemanusian 

1243 

Dokter aku curhat juga deh pelayanan 

puskesmas dari dulu kecil oke walau kel 

ada dokter langganan sendiri (umum),tp 

akhir2 kecewa skrg aku pake bpjs mau ke 

spesialis harus ke puskemas dulu minta 

rujukan sdh 2 kali di tolak n dikasih obat 

nyeri n radang aja,obat habis sakit lagi 

dokter curhat layan puskesmas 

kel dokter langgan kecewa 

pakai bpjs spesialis puskemas 

rujuk sdh kali tolak kasih obat 

nyeri radang obat habis sakit 

neg 

1244 

Kecewa banget sm bpjs seenak udel, baru 

2 bulan iuran turun, itu pun prosesnya 

lama baru turun, eh tiba2 naik lagi. Kalo 

naikin iuran aja prosesnya cepet banget 

kecewa bpjs enak udel iur turun 

proses turun naikin iur proses 

cepet 

neg 

1245 Ribuan Kartu PBI BPJS Kesehatan 

Dinonaktifkan, Dewan Sumut Kecewa 

ribu kartu pbi bpjs sehat 

nonaktif dewan sumatera utara 

kecewa 

neg 

1246 

Harusny gw ditaro diruang isolasi karena 

paru  Ini gw malah di taro di kelas yang 

notabennya penyakit umum  Padahal bpjs 

gw kelas 1 Kecewa banget 

harusny ditaro ruang isolasi 

paru taro kelas notabennya sakit 

bpjs kelas kecewa 

neg 

1247 

Ibuku marah, kecewa karena dia udah 

kerja capek-capek, gajinya kepotong buat 

bayar BPJS masak ga bisa ngecover 

biayaku sakit. Aku bilang gk ada yang 

ngurusin ke pihak kampusnya. Ibuku 

tetep nuntut aku buat ngurusin.  Ini jadi 

awal perang dinginku sama ortu. 

marah kecewa kerja capekcapek 

gaji potong bayar bpjs masak 

tidak ngecover biaya sakit 

bilang tidak urus kampus nuntut 

urus perang dingin orang tua 

neg 

1248 

Kecewa dengan bpjs (kis) dikala saya 

kecelakaan tdk bisa di gunakan karena 

pihak rs minta rujukan dari setempat 

sedangkan saya di jakarta dan bpjs saya 

sumatra. Masuk akal tidak suruh minta 

rujukan setempat berapa lama makan 

waktu bener2 tidak masuk akal. 

kecewa bpjs kis celaka tidak 

rujuk dang jakarta bpjs sumatra 

masuk akal tidak suruh rujuk 

makan tidak masuk akal 

neg 

1249 

tuhkam aku udah 2x loh ke dokter bpjs 

sedikit kecewa padahal aku bayar 

mandiri perbulan dgn harga yg sama kalo 

bayar berobat ditempat lain lewat jalur 

mandiri  kan aku udah kasih tau pas 

berobat kedua soal sesak nafas tp ttp 

dikasih obat yg sama dgn dosis yg 

berbeda 

tuhkam kali dokter bpjs kecewa 

bayar mandiri harga bayar obat 

jalur mandiri kasih pas obat 

sesak nafas ttp kasih obat dosis 

beda 

neg 

1250 

Pagi @BPJSKesehatanRI  sy dftr antrean 

faskes 1 td mlm via JKN,tp sy ditolak & 

harus dftr manual. Sedangkan kuota 

pasien BPJS dibatasi hanya 2 orang sj. 

pagi dftr antre faskes mlm jkn 

tolak dftr manual dang kuota 

pasien bpjs batas orang fungsi 

neg 
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Trus apa fungsi sy mendaftar di JKN 

ya..baru pertama kali manfaatkan BPJS 

sdh dibikin kecewa.. 

daftar jkn kali manfaat bpjs sdh 

bikin kecewa 

1251 
Puluhan Ribu BPJS PBI Sumut Non 

Aktif, Banyak Warga Miskin di Deli 

Serdang Kecewa… 

puluh ribu bpjs pbi sumatera 

utara non aktif warga miskin 

deli serdang kecewa 

neg 

1252 
aku sekeluarga daftar BPJS sejak awal 

dan sampe saat ini belum pernah kecewa 

dengan BPJS. 

keluarga daftar bpjs belum 

kecewa bpjs 
pos 

1253 

Iya mba,kita aja yg awalnya kelas 1 tapi 

dapet kelas 2 (karna lagi full). Akhirnya 

krn kecewa diturunin ke kelas 2. Eh ribet 

bgt urusnya. Mama aja smp bolak balik 

mana bpjs tangerang jauh bgt. Dulu aku 

posisinya kuliah jd mama krn ga sabar jd 

urus sendiri. Sampe seminggu ada kali 

kakak kelas kelas full kecewa 

diturunin kelas susah urus 

mama smp bolak bpjs 

tangerang posisi kuliah mama 

gelisah urus minggu kali 

neg 

1254 

@RSHarapanBunda  klo bisa pelayanan 

ditingkatkan, kecewa baru pertama ksini, 

antri pasien bpjs dibilang bagian 

pendaftaran jam 13.30 jgn mepet 

datengnya, dateng jam 13.00 gk bisa 

ambil nmer antrian, harus jam 14.00 dan 

harus security yg ambilin saya kecewa 

banget 

layan tingkat kecewa ksini antre 

pasien bpjs bilang daftar jam 

jangan mepet datengnya jam 

tidak ambil nmer antri jam 

security ambilin kecewa 

neg 

1255 

@BPJSKesehatanRI  dear Bpjs saya mau 

bertanya perihal pelayanan di salah satu 

rumah sakit d kabupaten Bekasi... Daerah 

babelan... RS ini tidak jujur, prihal ruang 

inap dirumah sakit ini... Saya merasa 

kecewa 

bpjs perihal layan salah rumah 

sakit kabupaten bekas daerah 

babelan tidak jujur prihal ruang 

inap rumah sakit kecewa 

neg 

1256 Kecewa sama pelayanannya bpjs Kota 

Bogor untuk klaim JHT dan JKM. 

kecewa layan bpjs kota bogor 

klaim jht jkm 
neg 

1257 

datang ke kantor BPJS Purwakarta ngisi 

informasi minta bantuan bahwa saya 

tidak bisa melakukan e-klaim tapi tidak 

ada tanggapan lagi padahal di masa 

pandemik seperti ini kita sangat butuh 

uang walau sedikit... Kecewa 

kantor bpjs purwakarta isi 

informasi bantu tidak laku 

eklaim tidak tanggap pandemik 

butuh uang kecewa 

neg 

1258 

Kecewa Birokrasi BPJS Kaku untuk 

Bantu Bayi Bocor Jantung, Bupati Batola 

Hentikan Kerja Sama - 

http://Tribunnews.com 

kecewa birokrasi bpjs kaku 

bantu bayi bocor jantung bupati 

batola henti kerja 

neg 

1259 

Bupati Barito Kuala Normiliyani 

memutuskan menghentikan kerja sama 

dengan BPJS Kesehatan krn kecewa dg 

banyak laporan warganya tertolak 

memakai BPJS Kes. 

bupati barito kuala normiliyani 

putus henti kerja bpjs sehat 

kecewa lapor warga tolak bpjs 

kes 

neg 

1260 
Tapi saya agak kecewa Mbah, sekarang 

BPJS saya jd nonaktif semenjak 

Pandemi, ada kebijakan baru jd diputus 

kecewa mbah bpjs nonaktif 

pandemi bijak putus kerja 
neg 
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dari tempat kerja. Untuk aktivasi ulang 

ga mudah ditambah gara² Pandemi. 

aktivasi ulang rumit gara 

pandemi 

1261 

Lagi lagi kecewa dengan pelayanan 

masyarakat. Singkat cerita Bikin bpjs 

untuk lahiran. Tanggal 15 mei, berkas 

sudah diterima oleh pihak bpjs. Katanya 

14 hri sudah aktif nnti dikonfirmasi lewat 

wasap dan kartunya di kirim lewat pos. 

Td siang belom ada konfirmasi apapun 

kecewa layan masyarakat 

singkat cerita bpjs lahir tanggal 

mei berkas terima bpjs hri aktif 

konfirmasi wasap kartu kirim 

pos siang belom konfirmasi 

neg 

1262 agak sedikit kecewa, Bpjs kurang 

responsif.... 
kecewa bpjs responsif neg 

1263 

Kami bayar mahal dan tidak benar-benar 

mendapat pelayanan maksimal dari 

#bpjs. Alasannya menunggu ada RS yang 

terima. Di situasi darurat masa kami 

masih harus menunggu?  Saya kecewa 

hari itu, saya marah hari itu.sampai jam 

21.05 anak saya lahir dan membuyarkan 

semua ketidakenakan 

bayar mahal tidak benarbenar 

layan maksimal alas tunggu 

terima situasi darurat tunggu 

kecewa marah jam anak lahir 

buyar ketidakenakan 

neg 

1264 
pernah ngerasain buat BPJS katanya, gaji 

masih kecil udah dipotong, kecewa sih 

cuma ya disyukuri aja 

bpjs gaji potong kecewa syukur neg 

1265 pake bpjs, tp jujur agak kecewa dan sedih 

bgt 
pakai bpjs jujur kecewa sedih neg 

1266 

@jokowi  padahal istri baru sekali 

berobat menggunakan BPJS setelah 

daftar BPJS dan bayar iuran beberapa 

bulan.Sejak itu saya tidak pernah lagi 

berobat pake BPJS  dan saya tidak bayar 

iuran BPJS karena kecewa atas 

pelayanan puskesmas faskes 

BPJS.Padahal BPJS saya bayar mandiri 

istri obat bpjs daftar bpjs bayar 

iur tidak obat pakai bpjs tidak 

bayar iur bpjs kecewa layan 

puskesmas faskes bpjs bpjs 

bayar mandiri 

neg 

1267 
Dr awal bpjs ad masyarakat support ko tp 

makin lama2 krn kebijakan gk sesuai 

janji kyny pd kecewa 

bpjs masyarakat support bijak 

tidak sesuai janji kyny percaya 

diri kecewa 

neg 

1268 

Aku sdh kecewa lawan bpjs ni, mulai 

zaman alm. Abah garing. Jadi kd tp 

handak lagi memusingkan diri lawan 

bpjs. 

sdh kecewa lawan bpjs zaman 

alm abah garing handak pusing 

lawan bpjs 

neg 

1269 

Kalau tajir mah gak pake bjps kali mas, 

dan bukan masalah nominal mas. 

Sayangnya alasan yg diangkat dri 

kenaikan ini defisit, dan yg buat kecewa 

tidak dibersamaan dengan fasilitas yg 

juga meningkat. Kerasa bgt ko perbedaan 

fasilitasnya dari waktu awal2 daftar bpjs 

dgn sekarang 

tajir tidak pakai bjps kali abang 

bukan nominal abang sayang 

alas angkat defisit kecewa tidak 

fasilitas tingkat beda fasilitas 

daftar bpjs 

neg 

1270 
Disaat pandemi dan masa sulit seperti 

ini,dikagetkan dengan kenaikan tarif 

bpjs. Kesel,kecewa,marah....! Eh tiga hari 

pandemi sulit kaget tarif bpjs 

kesal kecewa marah anak 
neg 
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lalu anak saya demam tinggi dan harus 

opname kata dokter. Mayan 2hari 2mlm 

rawat inap 

demam opname dokter lumayan 

mlm rawat inap 

1271 

Kesel, marah, kecewa, itulah yang suami 

rasakan. Ok kita masih positif thinking, 

hari Senin suami dateng lagi ke kantor 

BPJS dengan harapan datanya sudah 

diupdate (sesuai), antri udah 3 jam 

ternyata data masih juga ga sesuai, surat 

bukti dari Dukcapil pun ga ada guna. 

kesal marah kecewa suami 

positif thinking senin suami 

kantor bpjs harap data diupdate 

sesuai antre jam nyata data 

tidak sesuai surat bukti dukcapil 

tidak 

neg 

1272 fakta nya lebih banyak pasien yg kecewa 

sama pelayanan BPJS 
fakta pasien kecewa layan bpjs neg 

1273 

Nggak nggagas mau naik mau terbang 

saya udah nggak percaya BPJS dan 

pemerintah prde dagelan ini., saya rakyat 

kecil saya kecewa! Bayar kelas 1 di taruh 

di kelas 3,, sampe mati gw dan kluarga 

nggak akan pake BPJS. 

tidak nggagas terbang tidak 

percaya bpjs perintah prde 

dagel rakyat kecewa bayar 

kelas taruh kelas mati kluarga 

tidak pakai bpjs 

neg 

1274 

Setelah tau carut marut BPJS, mereka2 

yg kecewa bisa tdk berhenti jd peserta? 

Saya ikut BPJS & blm pernah sekali pun 

menggunakannya. Bisa nggak? Jgn 

jawabnya turun kelas aja klo nggak 

mampu. Bisa tidak? 

carut marut bpjs kecewa bpjs 

belum tidak jangan turun kelas 

tidak tidak 

neg 

1275 

Kalo sudah ikut swasta aja pelayanan 

istimewa. Klo ikut BPJS trus mengalami 

perlakuan ditolak RS trus kecewa ga bisa 

keluar kepesertaan. Saya terpaksa ga 

bayar akibat kecewa ditolak RS. 1 bulan 

stlh anak lahir didaftarin ke BPJS dpt 

tagihan langsung 3 bulan. Nyesel banget. 

swasta layan istimewa bpjs 

alami laku tolak kecewa tidak 

kepesertaan paksa tidak bayar 

akibat kecewa tolak stlh anak 

lahir didaftarin bpjs tagih 

nyesel 

neg 

1276 BPJS gimn pak,ane kecewa sbgai 

simptisan gerindra 

bpjs gimn ane kecewa sbgai 

simptisan gerindra 
neg 

1277 
ProDEM Sulsel: Jokowi Sukses 

Membuat Rakyat Kecewa Lewat 

Kenaikan BPJS Kesehatan 

prodem sulsel jokowi sukses 

rakyat kecewa bpjs sehat 
neg 

1278 
Sy kecewa se k x nyai bpjs kok dinaikan 

lagi ,,,covid19 aja belum berakhir ,malah 

bpjs dinaikkan lagi... 

kecewa kali nyai bpjs covid 

belum bpjs 
neg 

1279 

@mohmahfudmd Kecewa berat bpjs 

dinaikkan lagi ,,,di tengah covid 19 aja 

belum berakhir ...hari ini tambah lagi yg 

positif 4 ratus lebih 

kecewa berat bpjs covid belum 

positif ratus 
neg 

1280 

@Putra_Pmks @Gyoucancallme Gak 

nyangka & kecewa banget dengan 

kebijakan naikin iuran BPJS disaat 

pandemi. 

tidak nyangka kecewa bijak 

naikin iur bpjs pandemi 
neg 

1281 Bpjs membantu ibuku, cuci darah 2x 

seminggu udah 2,5 thn. 

bpjs bantu cuci darah kali 

minggu 
pos 
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1282 

@mohmahfudmd sebenarnya harapan 

rakyat kecil itu sederhana entah itu 

sekarang namanya bpjs atau askes yg 

penting rakyat dilayani dengan mudah 

gak ber thele2 tapi kenapa sejak dulu 

rakyat selalu kecewa? 

harap rakyat sederhana nama 

bpjs askes rakyat layan mudah 

tidak ber thele rakyat kecewa 

neg 

1283 Bener bangat. Lagi kecewa kenapa BPJS 

naik disaat saat kek gini 
kecewa bpjs neg 

1284 PHRI Maluku Kecewa Biaya BPJS 

Kesehatan Naik 

phri malu kecewa biaya bpjs 

sehat 
neg 

1285 
BPJS turun lalu naik lagi. Entah kenapa 

rada kecewa dengan kinerja BPJS saat 

ini. 

bpjs turun rada kecewa kinerja 

bpjs 
neg 

1286 

Jangan lagi berharap pada kapitalisme, 

hanya kecewa yang di dapat. Sebab 

kapitalisme hanya menindas rakyat kecil 

dengan segala cara termasuk BPJS. 

jangan harap kapitalisme 

kecewa kapitalisme tindas 

rakyat masuk bpjs 

neg 

1287 Kalo vaksin ga gratis aku kecewa sekali, 

buat apa dana bpjs~ 

vaksin tidak gratis kecewa dana 

bpjs 
neg 

1288 

Rugi g pake BPJS.. suatu saat anda akan 

tau gimana rasanya tanpa BPJS.. 

kenaikan premi blom seberapa dibanding 

klu kita pake biaya pribadi.. dan 

Alhamdulillah g pernah kecewa sm 

pelayanan RS kalau pake BPJS 

rugi pakai bpjs bpjs premi blom 

banding klu pakai biaya pribadi 

kecewa layan pakai bpjs 

neg 

1289 ea ea ea...sy jg ga pake bpjs sejak 

pembayaran dan pelayanan ngaco 

jangan tidak pakai bpjs bayar 

layan ngaco 
neg 

1290 

Assalamualaikum Yang Mulia Bapak 

Presiden, Saya sangat kecewa dengan 

pelayanan BPJS yang akhir2 ini selalu 

kami harus beli obat di luar apotek 

RSUD. Tidak ada solusi untuk 

penggantiannya. Apa ini akibat dari 

kenaikkan iuran? Mohon maaf saya 

mengeluh karena terlalu banyak biaya. 

assalamualaikum mulia 

presiden kecewa layan bpjs beli 

obat apotek rsud tidak solusi 

ganti akibat iur mohon maaf 

keluh biaya 

neg 

1291 

sorry gw kecewa aja sama pelayanannya 

kenapa hrs seperti itu, kenapa bahasanya 

tidak lebih sopan? Orang tua saya dtng 

kesana untung berobat tp malah disambut 

seperti itu, kecewa. Wlpn pake bpjs 

memang knp? Kan setiap bulannya juga 

bayar, semoga gk ada lagi populasi 

seperti itu. 

sorry kecewa layan hrs bahasa 

tidak sopan orang tua dtng 

kesana untung obat sambut 

kecewa wlpn pakai bpjs knp 

bayar tidak populasi 

neg 

1292 

Silahkan percaya absolut kepada nakes, 

tapi jangan kecewa kalo pake pelayanan 

BPJS yang kelas rendah gak bisa dapet 

kamar cepet. 

silah percaya absolut nakes 

jangan kecewa pakai layan bpjs 

kelas rendah tidak kamar cepet 

neg 

1293 Pasien Kecewa, RSUD Ciamis 

Sementara Tak Layani Pasien BPJS 

pasien kecewa rsud ciamis tidak 

layan pasien bpjs 
neg 
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1294 RSUD Ciamis Tolak Pasien BPJS 

Kesehatan, Warga Kecewa 

rsud ciamis tolak pasien bpjs 

sehat warga kecewa 
neg 

1295 Kecewa dengan Pelayanan Kantor BPJS 

Kesehatan Sekadau 

kecewa layan kantor bpjs sehat 

sekadau 
neg 

1296 

KECEWA dengan pelayanan pasien 

BPJS di RS SILOAM MANADO, pasien 

dipersulit, disuruh bolak balik 

melengkapi berkas padahal sudah ada 

surat rujukan dokter BPJS akibatnya 

pasien terpaksa bayar pakai dana pribadi 

& kartu BPJS belum bisa 

digunakan,pasien sedang sakit malah 

dipersulit 

kecewa layan pasien bpjs 

siloam manado pasien sulit 

suruh bolak lengkap berkas 

surat rujuk dokter bpjs akibat 

pasien paksa bayar pakai dana 

pribadi kartu bpjs belum pasien 

sakit sulit 

neg 

1297 ku tak peduli,sudah kecewa dengan bpjs.. acuh kecewa bpjs neg 

1298 BPJS Perangkat Tak Bisa Diklaim, 

Kades Kecewa 

bpjs perangkat tidak klaim 

kades kecewa 
neg 

1299 

Kami bayar mahal dan tidak benar-benar 

mendapat pelayanan maksimal dari 

#bpjs. Alasannya menunggu ada RS yang 

terima. Di situasi darurat masa kami 

masih harus menunggu?  Saya kecewa 

hari itu, saya marah hari itu.sampai jam 

21.05 anak saya lahir dan membuyarkan 

semua ketidakenakan 

bayar mahal tidak benarbenar 

layan maksimal alas tunggu 

terima situasi darurat tunggu 

kecewa marah jam anak lahir 

buyar ketidakenakan 

neg 

1300 pake bpjs, tp jujur agak kecewa dan sedih 

bgt 
pakai bpjs jujur kecewa sedih neg 

1301 

@deechanism @fuadi_fajar 

@na_dirsEhm sistim dagang bagaimana 

ya... Kalau penungakan pembayaran aja 

bisa berbulan2, padahal seperti obat dan 

tindakan kan ngak mungkin nunggu 

berbulan2 baru bisa terlaksana... Ini yg 

bikin rs agak kecewa dengan pelayanan 

bpjs 

sistim dagang penungakan 

bayar obat tindak tidak tunggu 

laksana kecewa layan bpjs 

neg 

1302 Hari ini kecewa sekali baca berita bpjs 

kesehatan naik saat pandemi. 

kecewa baca berita bpjs sehat 

pandemi 
neg 

1303 

Percuma menaikkan iuran BPJS kalau 

sistem tata kelolanya ga diperbaiki, tetep 

aja bakal ngutang2, masyarakat dan 

nakes yg dirugikan  Kondisi krisis gini 

masih membebankan semuanya ke 

rakyat, kecewa bro 

iur bpjs sistem tata kelola tidak 

hutang masyarakat nakes rugi 

kondisi krisis beban rakyat 

kecewa abang 

neg 

1304 

Jujur sebenernya kecewa banget sih sama 

keplin-planan ini. Jujur sebenernya gue 

gangerti kenapa iuran BPJS ini harus 

dinaikkan jauh banget? Toh di praktiknya 

penerima BPJS ini masi suka 

dikesampingkan ama oknum loh padahal 

udah bayar mahal. 

jujur kecewa plinplan jujur 

gangerti iur bpjs praktik terima 

bpjs suka dikesampingkan 

oknum bayar mahal 

neg 
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1305 

BPJS naik semua ikut kedata dari lapisan 

paling bawah, giliran dapat bantuan ajah 

gak semua yang miskin dapat !!  Kecewa 

boleh kan ? 

bpjs data lapis gilir bantu ajah 

tidak miskin kecewa 
neg 

1306 
Telp ke cs nya bpjs jawabannyabsgt ga 

profesional. Ngeselin. Udah kesekian kali 

kecewa sama BPJS. 

telpon bpjs jawabannyabsgt 

tidak profesional ngeselin 

sekian kali kecewa bpjs 

neg 

1307 

Selalu kecewa klw kontrol atau berobat 

ke RS Hermina Cileungsi   Entah karna 

emang pakai BPJS atau emang 

pelayanannya seperti ituh  Klw gak karna 

bokap gue operasi dan udah banyak 

rekam medisnya di situ gue lebih baik 

pindah RS   Setiap gue pindahin bokap 

gue ke RS lain 

kecewa klw kontrol obat 

hermina cileungsi pakai bpjs 

layan ituh klw tidak ayah 

operasi rekam medis pindah 

pindahin ayah 

neg 

1308 

@mpujayaprema @BPJSKesehatanRIiya 

bener mpu, udah 2 bulan sengaja sy ga 

bayar BPJS karena berat dan kecewa jg 

iuran hrs naik. 

mpu sengaja tidak bayar bpjs 

berat kecewa jangan iur hrs 
neg 

1309 

@BPJSKesehatanRI Hari Rabu tgl 6/5 

Saya datang ke BPJS jl. Proklamasi, 

ingin cetak kartu, namun satpam bilang, 

utk sementara nggak bisa, maka dgn rasa 

kecewa Saya pulang dan cetak kartu di 

tukang foto kopi. 

rabu tgl bpjs proklamasi cetak 

kartu satpam bilang tidak 

kecewa pulang cetak kartu 

tukang foto kopi 

neg 

1310 

Kesel, marah, kecewa, itulah yang suami 

rasakan. Ok kita masih positif thinking, 

hari Senin suami dateng lagi ke kantor 

BPJS dengan harapan datanya sudah 

diupdate (sesuai), antri udah 3 jam 

ternyata data masih juga ga sesuai 

kesal marah kecewa suami 

positif thinking senin suami 

kantor bpjs harap data diupdate 

sesuai antre jam nyata data 

tidak sesuai 

neg 

1311 Bener bangat. Lagi kecewa kenapa BPJS 

naik disaat saat kek gini 
kecewa bpjs neg 

1312 

aku jadi orang yang paling kecewa 

karena ini, kemaren naik 2x lipat, bulan 

ini turun, juli naik lagi. whats wrong with 

you yang terhormat BPJS Kesehatan? 

orang kecewa kemaren kali 

lipat turun juli wrong with 

hormat bpjs sehat 

neg 

1313 Hari ini kecewa sekali baca berita bpjs 

kesehatan naik saat pandemi. 

kecewa baca berita bpjs sehat 

pandemi 
neg 

1314 

Percuma menaikkan iuran BPJS kalau 

sistem tata kelolanya ga diperbaiki, tetep 

aja bakal ngutang2, masyarakat dan 

nakes yg dirugikan  Kondisi krisis gini 

masih membebankan semuanya ke 

rakyat, kecewa bro 

iur bpjs sistem tata kelola tidak 

hutang masyarakat nakes rugi 

kondisi krisis beban rakyat 

kecewa abang 

neg 

1315 

Jujur sebenernya kecewa banget sih sama 

keplin-planan ini. Jujur sebenernya gue 

gangerti kenapa iuran BPJS ini harus 

dinaikkan jauh banget? Toh di praktiknya 

penerima BPJS ini masi suka 

jujur kecewa plinplan jujur 

gangerti iur bpjs praktik terima 

bpjs suka dikesampingkan 

oknum bayar mahal 

neg 
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dikesampingkan ama oknum loh padahal 

udah bayar mahal. 

1316 

Sempat kecewa ada BPJS ni, kirain serba 

guna. Pas aku kerumah sakit mau berobat 

gunakan BPJS'nya malah petugas 

administrasi bilang ndak berlaku untuk 

aku yang sedang alami sakit prasaan... 

kecewa bpjs pas rumah sakit 

obat bpjs tugas administrasi 

bilang tidak berlaku alami sakit 

asa 

neg 

1317 

Saya sumur umur anti BPJS. Secara 

umum sebenarnya kalo bisa ngelak, anti 

kepada semua produk negara ini karena.. 

cukup berantakan. Selalu kecewa. 

sumur umur bpjs ngelak produk 

negara berantak kecewa 
neg 

1318 

@dinkesJKT  saya sangat kecewa dgn 

pelayanan puskesmas cngkarng krn saya 

ditolak, dgn alasan sya tdk terdaftar di 

BPJS, nmun sya memili?i kartu bpjs, sya 

disuruh ke bpjs cabang jakbar utk 

mencari informasi, sehrusnya petugas 

pelaynan di puskesmas memberi 

informasi sejelasnya. 

kecewa layan puskesmas 

cngkarng tolak alas tidak daftar 

bpjs nmun mil kartu bpjs suruh 

bpjs cabang jakbar cari 

informasi sehrusnya tugas 

pelaynan puskesmas informasi 

neg 

1319 

@BPJSKesehatanRI  halo, saya sudah 

masukkan laporan via dm medsos, telp 

call center, terkait kendala pembayaran 

yang dikatakan belum berhasil oleh pihak 

bpjs. Sudah 3x24 jam dan sampai saat 

tidak ada respon. Ada niat untuk 

memproses keluhan saya kah? Saya 

kecewa. lamban sekali. 

masuk lapor pesan media sosial 

telpon call center kait kendala 

bayar katak belum hasil bpjs 

kali jam tidak respon niat 

proses keluh kah kecewa 

lamban 

neg 

1320 

@BPJSKesehatanRI   kecewa sama 

pelayanan bpjs, saya bikin bpjs di puskes 

udah hampir sebulan lebih, bahkan 

sebelum ada corona sampe skrng blum 

jadi juga. Padahal penting bgt buat 

lahiran, dan sebentar lg mau lahiran. Jadi 

gimana nih pak? 

kecewa layan bpjs bpjs puskes 

belum corona blum lahir 

sebentar lahir 

neg 

1321 

Mau Naik iuranya apa turun iuranya..sy 

tetep taat dan tdk kecewa dng 

BPJS,karena sanggat membantu sekali 

disaat sy dan keluarga sedang sakit dan 

tdk punya uang.. Semoga BPJS 

pelayananya semakin lebih baik lagi..tks 

iuranya turun iuranya taat tidak 

kecewa dng bpjs sanggat bantu 

keluarga sakit tidak uang bpjs 

pelayananya tks 

neg 

1322 Yah beginilah nasib peserta BPJS. Kali 

ini kecewa banget dengan RS ini. 
nasib bpjs kali kecewa neg 

1323 

@BPJSKesehatanRI @jokowi Saya 

heran disaat krisis dan rakyat tercekik 

karena dampak Covid 19..bayar iuran 

BPJS masih naik..padahal kenaikan Iuran 

sudah ditolak/dibatalkan MA..jgn rakyat 

makin kecewa dgn Presiden Krn akal2an 

BPJS ini 

heran krisis rakyat cekik 

dampak covid bayar iur bpjs iur 

tolak batal jangan rakyat 

kecewa presiden akal bpjs 

neg 
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1324 

Bagaimana ini kejelasan iuran bulan 

April??? Rakyat dibuat terombang-

ambing. Kecewa kalo sampe iuran BPJS 

tidak kembali normal. 

iur april rakyat 

terombangambing kecewa iur 

bpjs tidak normal 

neg 

1325 
Kecewa dan Sakit Hati karena salah 

paham atas ketidakjelasan pernyataan Mr 

Jokowi, Tidak ditanggung BPJS. 

kecewa sakit hati salah paham 

ketidakjelasan nyata jokowi 

tidak tanggung bpjs 

neg 

1326 
@BPJSKesehatanRI Saya kecewa 

dengan pelyan bpjs lambat di tanganin 

jwb susah bgt jwb 

kecewa pelyan bpjs lambat 

tanganin susah 
neg 

1327 

Bahkan tes covid di rs aja bayar pake 

uang pribadi gabisa bpjs atau asuransi 

lainnya, sementara diluar satu2 

masyarakatnya dibantu buat cek 

kesehatan, apa salahnya sih dikasih tau 

aja setidaknya lokasi suspect itu, kecewa 

:( 

tes covid bayar pakai uang 

pribadi tidak bisa bpjs asuransi 

masyarakat bantu cek sehat 

salah kasih tidak lokasi suspect 

kecewa 

neg 

1328 @dondihananto Jujur aja BPJS klo ngk 

ditolong saya kecewa, 
jujur bpjs ngk tolong kecewa neg 

1329 

@BPJSKesehatanRI Tujuan bpjs kan 

untuk berobat ya min. Tapi kenapa kok 

kayak makin di persulit. Sekeluargaku 

daftar bpjs semua walaupun beda2 

kelasnya karna emang pisah kk. Aku 

termasuk orang yang support bpjs. Tapi 

hari ini aku kecewa banget. 

tuju bpjs obat urus sulit 

keluarga daftar bpjs beda las 

pisah kakak masuk orang 

support bpjs kecewa 

neg 

1330 @HumasFatmawati agak kecewa dengan 

pelayanan bpjs untuk poli ortopedi 
kecewa layan bpjs pol ortopedi neg 

1331 

Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku 

kecewa dengan pengelolaan Badan 

Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) 

Kesehatan. 

ketua dpr puan maharani 

mengaku kecewa kelola badan 

kelola jamin sosial bpjs sehat 

neg 

1332 
Kebanyakan dr mereka yg aku tanya, 

kecewa dg pelayanan BPJS di kab 

jombang. 

kecewa layan bpjs kab jombang neg 

1333 
@zarazettirazr Beliau blg sangat kecewa 

dgn #BPJS, sehingga memutuskan 

hubungan kerjasama. 

bilang kecewa putus hubung 

kerjasama 
neg 

1334 

@BPJSKesehatanRI jelas saya kecewa! 

Saya bpjs bukan cuma2, saya bayar tapi 

tidak bisa di pakai dengan alasan konyol 

yang tidak bisa saya lihat! Tolong di 

tindak itu klinik nya mungkin memang 

malas proses bpjs mau nya terima uang 

cash 

kecewa bpjs bukan bayar tidak 

pakai alas konyol tidak lihat 

tolong tindak klinik malas 

proses bpjs terima uang cash 

neg 

1335 

Ari Kristiyanto mengaku baru 

mengetahui mengenai pemberhentian 

Kartu BPJS Kesehatan itu, saat ibunya 

sedang dirawat di IGD RSUD Sudrajat 

Prawiranegara, Kota Serang. Dia 

ari kristiyanto mengaku kena 

pemberhentian kartu bpjs sehat 

rawat igd rsud sudrajat 

prawiranegara kota serang 

mengaku kecewa 

neg 
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mengaku kecewa pemberhentian KIS 

BPJS Kesehatan ibunya tanpa 

pemberitahuan terlebih dulu. 

pemberhentian kis bpjs sehat 

pemberitahuan 

1336 

@BPJSKesehatanRI Saya kecewa, sudah 

jd peserta Mandiri sjk 2016, tp awal 

Januari kmarin jd PBI APBN tanpa 

konfirmasi. Mau pindah jd mandiri hrs ke 

kntor BPJS langsung, pdhl sy kerja 

Senin-Jumat. Dftarin BPJS baru utk istri 

pun gk bisa, data BPJS tdk update dgn 

Capil Kemendagri  Loudly crying face 

kecewa mandiri sjk januari 

kmarin pbi apbn konfirmasi 

pindah mandiri hrs kntor bpjs 

pdhl kerja seninjumat dftarin 

bpjs istri tidak data bpjs tidak 

update capil kemendagri loudly 

crying face 

neg 

1337 

@PresidenKopi Tapi saya tetap kecewa 

karena setiap di bawa untuk berobat kami 

di persulit...kemarin selama 1th saya 

ikutkan anak saya program bpjs 

kesehatan...ya..saya berhenti aja 

bayarnya sampai selanjutnya..ganti 

nabung aja sebesar tagihan bpjs.. 

kecewa bawa obat sulit kemarin 

anak program bpjs sehat henti 

bayar ganti nabung tagih bpjs 

neg 

1338 

@rsbinahusada Kecewa banget sm 

pelayanan eye centre nya. Membeda2kan 

pasien bpjs pdhl bpjs itu tidak gratis, tiap 

bulan membayar iuran 

kecewa layan eye centre beda 

pasien bpjs pdhl bpjs tidak 

gratis bayar iur 

neg 

1339 kecewa dan ribet berobat pake bpjs kecewa susah obat pakai bpjs neg 

1340 

@BPJSKesehatanRI Masih negatifnya 

pandangan pihak Rmh Sakit thd kartu 

BPJS. Teman sy, msh kondisi lemah, 

bernafas msh gunakan oksigen, sdh 

disuruh plg. Sy pun akhinya mengalami 

sendiri. Alasannya slalu hasil medis baik. 

Akhirnya sy turunkan kelas BPJS sy, bkn 

tdk sanggup bayar tp sgt kecewa. 

negatif pandang rmh sakit 

hadap kartu bpjs teman kondisi 

lemah nafas oksigen sdh suruh 

plg alami alas hasil medis turun 

kelas bpjs bkn capek bayar 

kecewa 

neg 

1341 

Kecewa banget sih sama sistem BPJS. 

Waktu mau kepake eh di lambat 

lambatin. Padahal kita bayar tiap bulan 

loh 

kecewa sistem bpjs kepake 

lambat lambatin bayar 
neg 

1342 
Sejauh ini layanan BPJS semakin baik, 

berbeda dengan pelayanan dulu di tahun 

2014. 

layan bpjs beda layan pos 

1343 

Gue jawab “Gue bayar tiap bulan gaji 

gue dipotong u tuk itu ya gue pakailah 

buat ambil hak gue” baru kali ini pakai 

BPJS karena emang niatnya mau pakai 

hak yg gue bayar tiap bulan. Tapi ya 

malah jd kemana mana, Kecewa bener 

lah @BPJSKesehatanRI 

bayar gaji potong tuk pakai 

ambil hak kali pakai bpjs niat 

pakai hak bayar kecewa 

neg 

1344 Klo aku kecewa bpjs naik kecewa bpjs neg 

1345 merasa kecewa dengan BPJS Kesehatan 

karena kenaikan #iuranBPJS Kesehatan 

kecewa bpjs sehat sehat tidak 

dibarengi layan sehat 
neg 
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itu tidak dibarengi dengan perbaikan 

layanan kesehatan. 

1346 

Kecewa pelayanan RSUD sidoarjo, anak 

saya kelas 3 SD tdk ditanggani waktu ke 

UGD karena muntah2 di sekolah.  

Menunggu 2,5 jam tdk ada dokter yg 

memeriksa. Apakah pelayanan BPJS 

kelas I seperti ini ya? Tdk sesuai dengan 

kenaikan harganya dgn 

pelayannya.@e100ss 

@BPJSKesehatanRI 

kecewa layan rsud sidoarjo 

anak kelas sekolah dasar tidak 

ditanggani ugd muntah sekolah 

tunggu jam tidak dokter periksa 

layan bpjs kelas tidak sesuai 

harga layan 

neg 

1347 Lebih baik jaga kesehatan daripada harus 

pake #BPJS 
jaga sehat dari pada pakai neg 

1348 
@AbitFitri @ganjarpranowo 

@Jepara_Twitt Makanya mending umum 

daripada BPJS, 

mending dari pada bpjs neg 

1349 
@dondihananto @catuaries mana 

ngurusin dokumen BPJS lebih sulit 

daripada bayar sih... 

urus dokumen bpjs sulit dari 

pada bayar 
neg 

1350 
@AbitFitri @ganjarpranowo 

@Jepara_Twitt Makanya mending umum 

daripada BPJS, 

mending dari pada bpjs neg 

1351 

Ditanya berkali² sama perawatnya 

"kenapa" dan dijawab sama adekku 

"kecelakaan tunggal" ehh melengos aja 

dong. 3 kali ditanyai gitu. Daripada 

beribet, ortuku langsung bayar tanpa 

pake bpjs gegara hampir 30 menit aku 

gak ditanganin sama pihak dokter atau 

perawatnya 

kali adekku celaka tunggal ehh 

lengos kali dari pada beribet 

ortuku bayar pakai bpjs gegara 

menit tidak ditanganin dokter 

neg 

1352 

Padahal gua minta kejelasan bpjs 

kesehatan gua, slip gaji gua udh dipotong 

tapi smpe skg gua ga bisa gunain bpjs 

gua. 

bpjs sehat slip gaji potong smpe 

skg tidak bpjs 
neg 

1353 

BPJS kesehatan, Tiket kereta api sudah 

bisa dilakukan via paytren. praktis, 

mudah, langsung dari HP sendiri, dan 

menguntungkan. 

bpjs sehat tiket kereta api laku 

paytren praktis mudah 

handphone untung 

pos 

1354 
Permudah akses bagi publik, BPJS 

Kesehatan sediakan data sampel 2015-

2018 #BPJSKesehatan 

mudah akses publik bpjs sehat 

data sampel 
pos 

1355 
Sri Mulyani @KemenkeuRI @KIPusat, 

Buka Hasil Audit BPKP terhadap BPJS 

Kesehatan. Rakyat berhak tahu! 

mulyani buka hasil audit bpkp 

hadap bpjs sehat rakyat hak 
neg 

1356 Bisa Diakses Publik, BPJS Kesehatan 

Luncurkan Data Sampel 

akses publik bpjs sehat luncur 

data sampel 
pos 

1357 
@masyarakat_____ @jiemiardian Kalau 

ada BPJS Kesehatan, bisa banget itu 

dipake. Gratis! 

bpjs sehat dipake gratis pos 
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1358 
RT @cnbcindonesia: Transparansi, BPJS 

Kesehatan Luncurkan Data Sampel 2015-

2018 

transparansi bpjs sehat luncur 

data sampel 
pos 

1359 Transparansi, BPJS Kesehatan 

Luncurkan Data Sampel 2015-2018 

transparansi bpjs sehat luncur 

data sampel 
pos 

1360 

Kabar melegakan #BPJSKesehatan 

menyediakan akses gratis vaksinasi  

tanpa persyaratan keanggotaan dan 

keaktifan BPJS… 

kabar lega akses gratis 

vaksinasi syarat anggota aktif 

bpjs 

pos 

1361 
Sri Mulyani @KemenkeuRI @KIPusat, 

Buka Hasil Audit BPKP terhadap BPJS 

Kesehatan. Rakyat berhak tahu! 

mulyani buka hasil audit bpkp 

hadap bpjs sehat rakyat hak 
neg 

1362 

Dalam memberikan pelayanan untuk 

masyarakat, BPJS Kesehatan 

menegaskan bahwa masyarakat 

Indonesia akan mendapatkan vaksin 

gratis tanpa persyaratan keanggotaan dan 

keaktifan di BPJS Kesehatan. 

layan masyarakat bpjs sehat 

masyarakat indonesia vaksin 

gratis syarat anggota aktif bpjs 

sehat 

pos 

1363 
Sri Mulyani @KemenkeuRI @KIPusat, 

Buka Hasil Audit BPKP terhadap BPJS 

Kesehatan. Rakyat berhak tahu! 

mulyani buka hasil audit bpkp 

hadap bpjs sehat rakyat hak 
neg 

1364 

@handikov @misgianto2 Cuti tidak 

semudah itu xixixi, cuti juga memotong 

nilai tunjangan. Kesehatan sama lah, kan 

pakai bpjs. 

cuti rumit xixixi cuti potong 

nilai tunjang sehat pakai bpjs 
pos 

1365 

Bpjs setauku daftarnya perkartu keluarga, 

jadi kalau kk kamu bareng ortu ya 

sekeluarga jd mesti daftar semua. Kecuali 

bpjs dari kantor(?) Kalau keluarga blm 

punya asuransi kesehatan, pelan2 ajak 

daftar bpjs aja. Untuk jaga2 juga, 

bapakku dulu rawat inap ditanggung bpjs 

semua :') 

bpjs setauku daftar kartu 

keluarga kakak orang tua 

keluarga daftar bpjs kantor 

keluarga belum asuransi sehat 

pelan ajak daftar bpjs jaga 

rawat inap tanggung bpjs 

pos 

1366 
Ke rskgm coba (rumah sakit khusus gigi 

dan mulut) jl. Riau pake bpjs aja klo 

punya bpjs kesehatan mah 

rskgm coba rumah sakit khusus 

gigi mulut riau pakai bpjs bpjs 

sehat 

pos 

1367 
Untuk Permudah Pembayaran Iuran, 

BPJS Kesehatan Gandeng Amanah 

Medivest Gemilang 

mudah bayar iur bpjs sehat 

gandeng amanah medivest 

gemilang 

pos 

1368 

RT @SSuhermina: Hai Tweeps, BPJS 

Kesehatan udah Optimal Perbaiki 

Kualitas Layanan di Faskes lho. Semua 

demi memberikan pelayanan terbaik ni… 

tweeps bpjs sehat optimal 

kualitas layan faskes layan 
pos 

1369 

Penjaminan BPJS Kesehatan di tiap-tiap 

Faskes atau Rumah Sakit sama, 

diklaimkan sesuai tarif INA-CBGs. 

Terima kasih. :) -os 

jamin bpjs sehat tiaptiap faskes 

rumah sakit klaim sesuai tarif 

inacbgs terima kasih 

pos 

1370 Semoga segera diangkat penyakitnya 

oleh Allah SWT, Tuhan YME. Aamin3 

angkat sakit allah swt tuhan 

yme aamin mohon sgr urus bpjs 

sehat bantu aamin 

pos 
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Mohon juga sgr diurus BPJS Kesehatan, 

semoga terbantu. Aamin3 

1371 Tpi bang klo punya kartu BPJS kesehatan 

gratis, anak saya pake BPJS kesehatan 

abang kartu bpjs sehat gratis 

anak pakai bpjs sehat 
pos 

1372 @leviiackermman Kalo pake bpjs bisa 

gratis. 
pakai bpjs gratis pos 

1373 @ratiooflif Jangan, BPJS mahal jangan bpjs mahal neg 

1374 
Sehat yok badan aku, ga boleh sakit 

soalnya biaya RS mahal mau pake BPJS 

kelas I pun pasti digilir ke kelas III 

sehat yok badan tidak sakit 

biaya mahal pakai bpjs kelas 

gilir kelas iii 

neg 

1375 @gyuumiinn @tofumaflufff Jangan lupa 

urus bpjs pu, biar  gak mahal biayanya 

jangan lupa urus bpjs tidak 

mahal biaya 
pos 

1376 

sebagai org yg selalu berobat pake bpjs, 

sekali nya ngga pake langsung terasa 

nyata ya bahwa kesehatan itu mahal 

harga nya:) 

orang obat pakai bpjs tidak 

pakai asa nyata sehat mahal 

harga 

pos 

1377 

@nnchgss @sbyfess Ku tak 

membayangkan kalo ga pake bpjs, udh 

keluar biaya mahal, ga makin enteng 

malah makin parah 

tidak bayang tidak pakai bpjs 

biaya mahal tidak enteng parah 
neg 

1378 @MemeComicIndo Aku gak pakek bpjs.. 

Mahal 
tidak pakek bpjs mahal neg 

1379 

Dan ceritanya abang gw diisolasi nah 

baru sepuluh hari masa iya tagihan rs nya 

25 jt, anjirr ni lebih mahal dripada kmren 

abang gw oprasi. Sumpah yaa misalnya 

yang kena orang ga mampu ga punya 

bpjs atau asuransi jiwa lainnya kan 

kasian 

cerita abang isolasi puluh tagih 

anjirr mahal dripada kmren 

abang oprasi sumpah sentuh 

orang tidak tidak bpjs asuransi 

jiwa kasihan 

pos 

1380 sehat itu mahal murah klo ada bpjs sehat mahal murah bpjs pos 

1381 

RT @iimfahima: Vaksinasi gratis 

tujuannya memberi jaminan ke SEMUA 

orang, persis kayak bpjs, mau dipake 

silahkan, ga pake ya gpp. 

vaksinasi gratis tuju jamin 

orang persis bpjs dipake silah 

tidak pakai tidak apa apa 

pos 

1382 
Pas tau kalau itu bisa ditanggung BPJS, 

ternyata kita gak ngurus BPJS, akhirnya 

ya nyesel.. kudu bayar mahal.. 

pas tanggung bpjs nyata tidak 

urus bpjs nyesel kudu bayar 

mahal 

pos 

1383 

Mmm, keknya perlu diperiksain deh biar 

kamu tau bentukannya gmn. Kalo bpjs 

gratis btw. Kalo ke dokter biasa yg cuma 

konsul trs dikasi obat (tanpa operasi) 50-

100k. Tp biaya operasinya mahal 

tergantung sama resiko nya ituu, 

sekitaran 500-sejutaan tanpa bpjs 

mmm kek diperiksain bentuk 

gmn bpjs gratis btw dokter 

konsul kasih obat operasi biaya 

operasi mahal gantung resiko 

ituu kitar juta bpjs 

pos 

1384 

@Doel_Hanan @Atisicantik @Wertuyi2 

@Wem10818570 @hnurwahid @jokowi 

Nanti kalau sakit ga ada BPJS, trs pakai 

umum 0ahal 

sakit tidak bpjs pakai ahal neg 
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1385 
#Mudik cancel lagi walau sudah beli 

tiket.Krn harga #rapidantigen lebih 

mahal dr tiket dan ga dicover #BPJS 

cancel beli tiket harga mahal 

tiket tidak dicover 
neg 

1386 masyarakat dilarang sakit, soalnya BPJS 

mahal 

masyarakat larang sakit bpjs 

mahal 
neg 

1387 

@catatankakihati @PrezindentFake 

@Kimberley20101 Mahal om vaksin 

DiRS gak dibackup BPJS awkwkkw. 

Pengennya gretong… 

mahal vaksin dirs tidak 

dibackup bpjs awkwkkw 

pengen gretong 

neg 

1388 

Bahahahha... Pak @jokowi bisaaaa aja... 

Keliatannya gratis. Tapi BPJS kan bayar 

tiap bulannya. Mahal lagi skrg tarifnya 

bayar. Gratis nya cuma judul, emng gag 

bayar didepan tapi ttep motong saldo 

peserta BPJS. 

bahahahha liat gratis bpjs bayar 

mahal tarif bayar gratis judul 

emng gag bayar ttep motong 

saldo bpjs 

neg 

1389 
@Buklau77 @nisadanbangsa 

@justalk12ver4 @ferdiriva wuuaahh 

mahal yaa, ? gak bisa pakai bpjs?? 

wuuaahh mahal tidak pakai bpjs pos 

1390 

Cek darah murah bahkan gratis. 0as mau 

nikah kudu periksa darah buat cek hiv, 

sifilis dll dan pas hamil cek darah 2x buat 

tau hemoglobin dll. 3x cek darah, bayar 

paling mahal 20rb. Terakhir cek 

hemoglobin, hiv, sifilis, protein dkm 

urin, gratissss karena pk bpjs 

cek darah murah gratis nikah 

kudu periksa darah cek hiv 

sifilis dll pas hamil cek darah 

kali hemoglobin dll kali cek 

darah bayar mahal cek 

hemoglobin hiv sifilis protein 

dkm urin gratiss pakai bpjs 

pos 

1391 
@TarotwithDivaa sama2 kak?, disini 

juga lumayan mahal kalau ga pakek 

BPJS ?? 

kak lumayan mahal tidak pakek 

bpjs 
pos 

1392 bayar BPJS yang mahal bayar bpjs mahal neg 

1393 

Min aku kan tadi sudah dtg kekantor bpjs 

untuk perubahan no ktp katanya suruh 

tunggu 1 sampe 2 jam,nanti diaplikasi 

berubah kok sampe skg blm berubah ya? 

urus kantor bpjs ubah tidak 

kartu tanda penduduk suruh 

tunggu jam aplikasi ubah skg 

belum ubah 

neg 

1394 

@BPJSKesehatanRI saya sudah aktivasi 

kartu kembali melalui aplikasi whatsapp 

PANDAWA. disana keterangannya 

ditunggu prosesnya 1×24 jam.  saya 

sudah tunggu lbh dr 1×24 jam dan cek 

status kartu BPJS nya masih belum aktif.. 

jadi, kira2 brp lama aktifnya dan bisa 

digunakan kembali? 

aktivasi kartu aplikasi whatsapp 

pandawa terang tunggu proses 

jam tunggu jam cek status kartu 

bpjs belum aktif brp aktif 

neg 

1395 
@undipmenfess Instalasi kasuari rs 

kariadi periksa dlu aja tp klo operasi non 

bpjs mahal bingbing 

instalasi kasuari kariadi periksa 

operasi non bpjs mahal 

bingbing 

neg 

1396 @telurgulunguwu tenang kan ada bpjs, 

kamu kaya org mana aja 
tenang bpjs kaya orang pos 

1397 @akbarhaniiff Bpjs,jht,taik bpjs jht tahi neg 
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1398 

@kumparan @marsuditri nah, yg mo 

vaksin GRATIS tempo hari denger2 

syaratnya jd anggota BPJS!!! Semakin 

beratlah beban hidup RAKYAT! Mo 

sehat aja BAYAR MAHAL? 

vaksin gratis tempo dengar 

syarat anggota bpjs rat beban 

hidup rakyat sehat bayar mahal 

neg 

1399 Bpjs smua gratis ahayy bpjs smua gratis ahayy pos 

1400 Sudah sering denger RS penuh semenjak 

ada BPJS... 
dengar penuh bpjs pos 

1401 Aku butuh bpjs untuk kucing butuh bpjs kucing pos 

1402 

Kesel sama call center bpjs apalagi 

cabang cikarang Di telfonin puluhan kali 

ya ga diangkat. Sumpah ya bikin esmosi 

Di fb admin nya slowresp. 

kesal call center bpjs cabang 

cikarang telfonin puluh kali 

tidak angkat sumpah esmosi 

admin slowresp 

neg 

1403 

Saya sudah 2 hari coba sampai limit 

daftar harian habis tetap ga bisa. Saran 

saya, banyak org yg dapet masalah yg 

kaya gini. Ada baiknya websitenya 

dimaintanance dlu, soalnya bug nya bkn 

disitu doang. 

coba limit daftar habis tidak 

saran orang kaya websitenya 

dimaintanance bug bkn 

neg 

1404 akh ganti pinned tweet, yang dulu ribet 

bgt kek ngurus BPJS 

ganti pinned tweet susah urus 

bpjs 
neg 

1405 

Iyaloh PKU daftar pasiennya bpjs 

setumpuk hampir tiap hari, yg mandiri 

bisa diitung pake jari itu aja tarifnya 

sangat membumi ga selangit kek rs 

swasta pada umumnya 

iyaloh pekanbaru daftar pasien 

bpjs tumpuk mandiri diitung 

pakai jari tarif bumi tidak langit 

swasta 

pos 

1406 Arim Nasim: Kenaikan BPJS Kebijakan 

Paling Merugikan di Tahun 2020 
arim nasim bpjs bijak rugi neg 

1407 Arim Nasim: Kenaikan BPJS Kebijakan 

Paling Merugikan di Tahun 2020 
arim nasim bpjs bijak rugi neg 

1408 

@muhammadiyah mohon dikoreksi lagi.. 

untuk bbrp RS muhammadiyah, 

pelayanan ny sangat buruk.. kami yg 

menggunakan BPJS, sangat kecewa.. 

maaf 

mohon koreksi muhammadiyah 

layan buruk bpjs kecewa maaf 
neg 

1409 klaim bpjs buat beli kacamata baru 

ternyata ribet juga. 

klaim bpjs beli kacamata nyata 

susah 
neg 

1410 
@jsamodra Rahasia umum di kalangan 

nakes kalau pegawai BPJS Kes berobat 

pakainya asuransi Mandiri Inhealth 

rahasia kalang nakes pegawai 

bpjs kes obat pakai asuransi 

mandiri inhealth 

neg 

1411 

@bdngfess Periksa kepuskesmas aja  teh 

biasanya lebih murah di banding periksa 

ke dokter/bidan.. atau kalau mau periksa 

ke RS gitu pake bpjs.. 

periksa puskesmas teh murah 

banding periksa dokter bidan 

periksa pakai bpjs 

pos 

1412 
Oh mungkin mau dibenerin dari segi 

ekonominya kali ya posthink aja dulu 

semoga sistem bpjs nanti bisa lebih baik 

dibenerin segi ekonom kali 

posthink sistem bpjs 
pos 
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1413 Pembayaran BPJS Dengan Mudah dan 

Efektif 
bayar bpjs mudah efektif pos 

1414 

@SSuhermina Alhamdulillah kalau 

memang sudah ada perbaikan kualitas 

faskes.. Jadi makin aduhai dah sama bpjs 

kalau gini tu.. 

kualitas faskes bpjs pos 

1415 urus mengurus soal BPJS ini belom kelar 

kelarrrrrrrr pemirrrsaaaaahh 

urus urus bpjs belom kelar 

kelarr pemirrsaahh 
neg 

1416 makasih BPJS! aku kalau berobat g 

pusing biaya lagi 
makasih bpjs obat pusing biaya pos 

1417 
Emang selalu ada drama KK gak 

terdaftar online kalau mau daftar BPJS 

hiiihhh gemes:( 

drama kakak tidak daftar daftar 

bpjs hiihh gemas 
neg 

1418 Rawat jalan bpjs itu melelahkan bangettt rawat jalan bpjs lelah neg 

1419 Bpjs anying bpjs anying neg 

1420 

@mohamadi090 @TirtoID 

@AXA_Mandiri Terima kasih infonya, 

semoga cepat dapat solusi atas 

masalahnya. Saya gak percaya asuransi, 

satu²nya asuransi yg saya ikuti cuma 

BPJS 

terima kasih info cepat solusi 

tidak percaya asuransi asuransi 

bpjs 

pos 

1421 Swab antigen di kimia farma dah kayak 

antri bpjs 

swab antigen kimia farma antre 

bpjs 
neg 

1422 standart pelayanan bpjs meresahkan ya 

bund.. 
standart layan bpjs resah bund neg 

1423 

Nama di ktp pulan bin pulan, Di database 

bpjs pulan. Knapa sulit sekali hanya 

untuk perubahan data, hrd sendiri pun 

tidak bisa menyelesaikan dengan alasan 

harus ada berkas pendukung lain nya. 

nama kartu tanda penduduk 

pulan bin pulan database bpjs 

pulan sulit ubah data hrd tidak 

selesai alas berkas dukung 

neg 

1424 

Haloo, sy sudah request untuk 

sinkronisasi ke aplikasi perbankan, dan 

data sdh berubah. Tp pas saya cek di 

bpjs, data masih salah. 

haloo request sinkronisasi 

aplikasi ban data sdh ubah pas 

cek bpjs data salah 

neg 

1425 

saya sudah dapet chat verifikasi dari 

BPJS, tapi kenapa ya jam 10.00 

ditunggu-tunggu sampai jam segini 

masih belum ada konfirmasi video 

callnya? bisa dibantu? 

pesan verifikasi bpjs jam 

ditunggutunggu jam belum 

konfirmasi video callnya bantu 

neg 

1426 

BPJS nih data dia yang salah bikin gue 

gak bisa daftar. Kakak gue udah terdaftar 

dan ada kartunya dibilang belum 

terdaftar. Terus pas mereka bikin kartu 

itu apa dicetaknya di tukang kartu nama 

pinggir jalan tanpa diinput ke sistem ya? 

bpjs data salah tidak daftar 

kakak daftar kartu bilang belum 

daftar pas kartu cetak tukang 

kartu nama pinggir jalan diinput 

sistem 

neg 

1427 @adhitawan Udah dapet jawaban dari 

bpjs mas?? Saya belum di bales " 
bpjs abang belum bales neg 
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1428 

COBA TAMBAHKAN ALAMAT 

LENGKAP, DI RS MANA DI RAWAT, 

IBU AN SIAPA. MUDAH2 AN ADA 

DERMAWAN YG BISA 

MERINGANKAN BEBAN BIAYA 

DAN SARAN2 HARUS BAGAI MANA 

KELANJUTANNYA.  APA IBU ANDA 

PUNYA BPJS KAH ? 

coba alamat lengkap rawat 

mudah dermawan ringan beban 

biaya saran bpjs kah 

pos 

1429 
@Askrlfess Aku dulu ke puskesmas 

cuman bayar goceng. Anak jga di 

diagnosa gerd tadi nya tp pake bpjs  sih 

puskesmas bayar goceng anak 

jga diagnosa gerd pakai bpjs 
pos 

1430 @Askrlfess gratis pake bpjs gratis pakai bpjs pos 

1431 

bpjs g bisa hargain waktu org ya min..  

jadi konfirmasi online jam 9-10 tp sampe 

jam yg dtunggu g ada contact.. niat 

gantungin duit org yg kalian simpen apa 

gmn sih nih 

bpjs hargain orang urus 

konfirmasi jam jam dtunggu 

contact niat gantungin uang 

orang simpan gmn 

neg 

1432 

Emosi banget BPJS astaghfirullah. Klaim 

hak lho, bukan rebutan tiket konser yang 

perlu dicek berkala ketersediaannya. 

Malesin banget Weary face 

emosi bpjs klaim hak bukan 

rebut tiket konser cek malesin 

weary face 

neg 

1433 

@BPJSKesehatanRI Dear admin. Untuk 

masalah gigi seperti pencabutan, 

penambalan atau pergantian gigi palsu 

apakah ditanggung oleh BPJS? Terima 

kasih. 

admin gigi cabut tambal ganti 

gigi palsu tanggung bpjs terima 

kasih 

pos 

1434 

Karena after years akhirnya 

memanfaatkan lagi BPJS nya. Terakhir 

pakai BPJS pas operasi mata dan sudah 

bertahun-tahun yang lalu. Sekarang 

memanfaatkan BPJS lagi karena ada 

kemungkinan C-section dan pengennya 

di rs tersebut, kalau pakai biaya sendiri 

kan lumayan hehehe 

after years manfaat bpjs pakai 

bpjs pas operasi mata 

bertahuntahun manfaat bpjs 

csection pengen pakai biaya 

lumayan hehehe 

pos 

1435 @VHSilalahi @WagimanDeep212_ 

Wkwkwk pernah ngantre BPJS soalnya :( 
wkwkwk ngantre bpjs neg 

1436 @worksfess Pake bpjs di puskesmas 

cuma 5k nderr 
pakai bpjs puskesmas nderr pos 

1437 Kenapa proses meng klaim bpjs sangat 

susah ya 
proses meng klaim bpjs susah neg 

1438 @izy_bensa BPJS gratis bpjs gratis pos 

1439 Bpjs - gratis bpjs gratis pos 

1440 
Punya asuransi utama/BPJS: pastikan ada 

yang bisa melindungi kamu dari hal tidak 

terduga, seperti sakit dan kecelakaan. 

asuransi utama bpjs lindung 

tidak duga sakit celaka 
pos 

1441 Kalo sakit pake BPJS sakit pakai bpjs pos 
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1442 

@ridwankamil di bandung ad seorang 

ibu dan anak saat ini si ibu sedang sakit 

mereka tdk punya bpjs untuk berobat dan 

dan selalu kesulitan uang untuk biaya 

berobat karna tidak ada yg bekerja, 

mereka sudah mengajukan untuk 

membuat bpjs namun tidak kunjung jadi 

juga tolong pak gub 

bandung orang anak sakit tidak 

bpjs obat sulit uang biaya obat 

tidak kerja ajuk bpjs tidak 

kunjung tolong gub 

neg 

1443 Pas kucing sakit di rawat seminggu abis 

700k, ak sakit ditanggung bpjs 

pas kucing sakit rawat minggu 

habis sakit tanggung bpjs 
pos 

1444 @tanyainrl di puskemas biasanya gratis 

tp bagi yg punya bpjs 
puskemas gratis bpjs pos 

1445 @sygfess Asal ada bpjs mah cek aja bpjs cek pos 

1446 180K, tp cuma bayar 30K soalnya pake 

BPJS xixi 
bayar pakai bpjs xixi pos 

1447 
berakit rakit ke hulu berenang-renang ke 

tepian, bersakit sakit dahulu dicover bpjs 

kemudian 

rakit rakit hulu berenangrenang 

tepi sakit sakit dicover bpjs 
pos 

1448 @kaumkusamm Bpjs hari tua mu jangan 

di tarik dulu ya 
bpjs tua jangan tarik pos 

1449 @okinakwan oalaaah:(( cobaa pake bpjs 

ajaa 
oalaah cobaa pakai bpjs ajaa pos 

1450 Lebih baik mencegah selain disediakan 

juga BPJS 
cegah bpjs pos 

1451 
@Antirevivalist @menghanyurkan 

Jaminan kesehatan mah udh pasti sih riq. 

Misalnya urus BPJS jg bisa sih. 

jamin sehat riq urus bpjs jangan pos 

1452 

@SSuhermina Bersyukur sekali ya kalau 

layanan BPJS di faskesnya ditingkatkan 

terus. Semangat bergotong royong 

bersama... 

syukur layan bpjs faskesnya 

tingkat semangat gotong royong 
pos 

1453 
Baru masuk setelah sekian lama, 

langsung disuguhi klaim evakuasi covid, 

kopipu dan BPJS. 

masuk sekian suguh klaim 

evakuasi covid kopipu bpjs 
pos 

1454 

#bpjskesehatan memberikan layanan 

pada masyarakat bersyukur 

#jknhadiruntukrakyat termasuk 

mengoptimalkan layanan di faskes 

layan masyarakat syukur masuk 

optimal layan faskes 
pos 

1455 Naspiah : Bersyukur JKN-KIS Sangat 

Membantu Saya dan Keluarga 

naspiah syukur jknkis bantu 

keluarga 
pos 

1456 
@tipdj19 @detikcom Tinggal bikin, 

masak hr gini ga punya bpjs. Premi udah 

murah dibanding mesti bayar vaksin. 

tinggal masak tidak bpjs premi 

murah banding bayar vaksin 
pos 

1457 Aku bersyukur dibayarin bpjs buat cek 

gigi 
syukur dibayarin bpjs cek gigi pos 

1458 
Gw bersyukur ternyata BPJS yang gw 

bayar rutin dan gapernah gw pake, 

ternyata termanfaatkan. 

syukur nyata bpjs bayar rutin 

tidak pernah pakai nyata 

manfaat 

pos 
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1459 

Bersama #bpjskesehatan memberikan 

layanan pada masyarakat bersyukur 

#jknhadiruntukrakyat oleh sebab itu bpjs 

gandeng dukcapil untuk data kepesertaan 

layan masyarakat syukur bpjs 

gandeng dukcapil data 

kepesertaan 

pos 

1460 

Cengeng bgt gue nangis grgr ada yg tmn 

yg cerita keluarganya sakit. Gue ikutan 

kebayang sakitnya. Lidah pait, perut 

kram, mual, dll yaAllah mau makan aja 

semua berasa pait ceunah, BPJS juga ga 

ada 

cengeng tangis gara gara tmn 

cerita keluarga sakit bayang 

sakit lidah pait perut kram mual 

dll yaallah makan asa pait 

ceunah bpjs tidak 

pos 

1461 

Trimakasih  @BPJSKesehatanRI  

tanpamu 15 jetong melancong.  Ga usah 

malu/takut bikin bpjs, karena kita ga tau 

nanti kalau terjadi hal2 yg ga diinginkan 

( kaya anak saya ini kecelakaan pas maen 

sampai patah tulang). 

trimakasih jetong lancong tidak 

malu takut bpjs tidak tidak kaya 

anak celaka pas main patah 

tulang 

pos 

1462 duh stress bener ngurusin bpjs kesehatan stress urus bpjs sehat neg 

1463 
@ArizeJejemon Bpjs jangan lupa diurus 

untuk pemeriksaan lab setelah kamu 

positif hiv ya 

bpjs jangan lupa urus periksa 

lab positif hiv 
pos 

1464 Saya mau aktipin BPJS  susah banget 

ya.... 
aktipin bpjs susah neg 

1465 Semoga, harus cepat vaksinasi gratis dulu 

lah sama BPJS bisa diperbaiki 
cepat vaksinasi gratis bpjs pos 

1466 
@BPJSKesehatanRI admin saya mau 

daftar bpjs mandiri via aplikasi kok ga 

bisa terus ya error kah 

admin daftar bpjs mandiri 

aplikasi tidak error kah 
neg 

1467 Kebetulan pake bpjs jd lama... pakai bpjs neg 

1468 
@ulihape Aku percaya dgn transparansi 

penelolaannya. Ngga bisa ngitung2, tapi 

ngerasain banget manfaat bpjs. 

percaya transparansi 

penelolaannya tidak ngitung 

manfaat bpjs 

pos 

1469 

admin bpjs, udah klaim ketiga kali nih, 

dan mau intvw selalu ga sesuai jam 

bahkan HARI. Belum masuk kantor apa 

gimana nih belom ditelpon sampe skrg? 

admin bpjs klaim kali intvw 

tidak sesuai jam belum masuk 

kantor belom telpon 

neg 

1470 

@astrinoer2 @muhammadiyah Problem 

nya ada di BPJS mas. Rata2 pelayanan 

RS kpd pasien BPJS tdk sebaik kpd 

pasien biasa. 

bpjs abang layan pasien bpjs 

tidak pasien 
neg 

1471 

@cupceeze Mister i-cloud kapasitas nya 

ga memadai, emang dah seharusnya ganti 

yg lebih berani'. Apalagi masih banyak 

kendala soal BPJS dan peralatan 

kesehatan ngadat sama si cloud. 

mister icloud kapasitas tidak 

mada ganti berani kendala bpjs 

alat sehat ngadat cloud 

neg 

1472 Ke rs pake bpjs ya gini, antreee pakai bpjs antree neg 

1473 
@yooqe3 @ProfesorZubairi Ambil 

hikmahnya siapa tahu iuran BPJS jadi 

murah. 

ambil hikmah iur bpjs murah pos 
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1474 

@astrinoer2 @muhammadiyah Suruh 

pemerintah bayar hutangnya yg puluhan 

trilyun itu k rs2 muhammadiyah dl, baru 

protes. Ini penyakitnya d bpjs. Kl ingin 

pelayanan baik ya gunakan umum coba, 

pasti lancar. 

suruh perintah bayar hutang 

puluh trilyun muhammadiyah 

protes sakit bpjs layan coba 

lancar 

neg 

1475 ngurus bpjs mandiri skrng ribet riwehh 

bgt y 
urus bpjs mandiri susah riwehh neg 

1476 @Thallasophiile yauda cepet 

makan,,kredit bpjs smakin mahal 

yauda cepet makan kredit bpjs 

smakin mahal 
neg 

1477 @ridwanhr Semoga BPJS bisa surplus ya 

bro... 
bpjs surplus abang pos 

1478 @tigercocoo ya bisa lah kan itu salah 

satu keuntungan punya bpjs 
salah untung bpjs pos 

1479 pengen ngambil rujukan kacamata bpjs ambil rujuk kacamata bpjs pos 

1480 
@BPJSKesehatanRI Selamat Pagi,  

Untuk Operasi melahirkan apakah dj 

tanggung juga dalam kepesertaan BPJS? 

selamat pagi operasi lahir 

tanggung kepesertaan bpjs 
pos 

1481 Kalau pake bpjs bingung harus cari 

rujukan dulu 
pakai bpjs bingung cari rujuk neg 

1482 
2021, Pemerintah Tetap Beri Bantuan 

Iuran BPJS Kesehatan 

http://cnn.id/585363  #BPJSKesehatan 

perintah bantu iur bpjs sehat pos 

1483 @ridwanhr semoga bpjs untung... bpjs untung pos 

1484 

@ulihape Keren yaa BPJS kesehatan, 

transparansinya menjawab isu-isu miring 

yang selama ini banyak beredar di 

masyarakat yaaa 

keren bpjs sehat transparansi 

isuisu miring edar masyarakat 
pos 

1485 

@BPJSKesehatanRI selamat pagi, dalam 

kasus perjalanan keluar kota dan tiba2 

merasakan tanda akan melahirkan dan 

langsung ke IGD rs terdekat / rs 

pemerintah yg notabene pasti kerjasama 

dengan bpjs.. Bisakah dilayani dengan 

fasilitas bpjs kesehatan? Terima kasih 

selamat pagi jalan kota tanda 

lahir igd perintah notabene 

kerjasama bpjs layan fasilitas 

bpjs sehat terima kasih 

pos 

1486 
@mporatne Semoga pelayanan BPJS 

semakin baik yaa agar semakin banyak 

yang tertolong 

layan bpjs tolong pos 

1487 @Sang_Utopis Klu itu, tak usahpun 

mereka naek tetap jg iuran BPJS naik. 
klu tidak jangan iur bpjs neg 

1488 

@BPJSKesehatanRI halo min, mau tanya 

dl ikut bpjs kes dr tempat kerja istri, 

setelah istri keluar di non aktifkan, 

bagaimana cara untuk daftar lagi atau 

mengaktifkan kembali bpjs kes nya 

urus bpjs kes kerja istri istri non 

aktif daftar aktif bpjs kes 
pos 

1489 2021, Pemerintah Tetap Beri Bantuan 

Iuran BPJS Kesehatan 
perintah bantu iur bpjs sehat pos 
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http://cnn.id/585363 .. #BPJSKesehatan 

#bpjsmelayani 

1490 
Masuk kedalam kantor bpjs tidak 

diperbolehkan nunggu antrian sementara 

antrian di luar mepet2..  RIP logika 

masuk kantor bpjs tidak tunggu 

antri antri mepet rip logika 
neg 

1491 @sbyfess Langsung ke kantor bpjs 2hari 

selesai 
kantor bpjs selesai pos 

1492 

@sbyfess kemaren pak deku meninggal 

juga gtu. bpjs tulisanya nama pak deku. 

eh pasti di masukin nomer bpjse ke data 

seng keluar malah data e orang lain. 

akhire ngurusr ribety. 

kemaren deku tinggal bpjs 

tulisanya nama deku masukin 

nomer bpjse data seng data 

orang akhire ngurusr ribety 

neg 

1493 

Saya diinfokan disuruh follow up ke sana 

oleh bpjs cab tegal. Tp saya hubungi tiap 

hari ga ada yg jawab Min. Tolonglah 

kami cuma mau hak kami sebagai ahli 

waris. Kok kesannya dilempar² dan ga 

ada penanganan gini. 

info suruh follow bpjs cab tegal 

hubung tidak urus tolong hak 

ahli waris kes lempar tidak 

tangan 

neg 

1494 

Last minute bgt! Hari ini harusnya terapi 

tapi tadi di wa sama pegawai RS nya 

kalau BPJS aku udah ga berlaku krn usia 

>21 thn dan harus dilakukan pengurusan 

ulang ke kantor BPJS. Kenapa ga di 

warning dari sebelumnya sih? Padahal 

hari senin juga terapi dan disitu udah H-1 

21 thn. 

last minute terapi whatsapp 

pegawai bpjs tidak berlaku usia 

laku urus ulang kantor bpjs 

tidak warning belum senin 

terapi 

neg 

1495 
@ulihape Ihh BPJS makin keren saja ya, 

aku terbantu banget dg adanya layanan 

ini lho 

ihh bpjs keren bantu layan pos 

1496 
Tenang! Meski Tarif Iuran BPJS 

Kesehatan Naik, Peserta Bakal Dapat 

Berbagai Keuntungan! Ini Faktanya 

tenang tarif iur bpjs sehat 

untung fakta 
pos 

1497 

@ibgxvi @GrahaJulio Ea sih 

mbk..bahkan yg tadinya bpjs mandiri dan 

gak byr selama 6 bulan tau2 jadi bpjs 

gratis lo 

mbak bpjs mandiri tidak byr 

bpjs gratis 
pos 

1498 

“Aplikasi Mobile JKN membantu saya 

ketika saya sedang kurang sehat. Waktu 

itu, Kabupaten Minahasa masih 

ditetapkan sebagai zona merah, saya 

menggunakan Mobile JKN untuk 

melakukan tanya jawab dengan dokter,” - 

Deva, Mahasiswi. 

aplikasi mobile jkn bantu sehat 

kabupaten minahasa zona 

merah mobile jkn laku dokter 

deva mahasiswi 

pos 

1499 

@shevatofan Ujung2nya urus ke kantor 

bpjs kesehatan. Selalu. Begitu. Ujuk2 

denda gede karena dibilang nunggak 

(padahal sistemnya yg aneh) *wow 

emosy* 

ujung urus kantor bpjs sehat 

ujuk denda bilang nunggak 

sistem aneh wow emosy 

neg 



 

cxlviii 

 

1500 
@mporatne Bpjs semakin keren aja, 

transparansi data sangat dibutuhkan 

untuk mempermudah akses publik 

bpjs keren transparansi data 

butuh mudah akses publik 
pos 

1501 

@squidwardfess baiknya cari 

pertolongan aja nder ke 

psikolog/psikiatri. dana pribadi/bisa pake 

bpjs. disana kamu bisa cuhat sampe lega 

tanpa dihakimi. bisa dibantu juga 

menguraikan masalah syukur bisa cocok 

solusi dari psikolog, kalo psikiatri bisa 

disupport sama medikasi. 

cari tolong nder psikolog 

psikiatri dana pribadi pakai bpjs 

cuhat lega hakim bantu urai 

syukur cocok solusi psikolog 

psikiatri disupport medikasi 

pos 

1502 

@jokowi pak di Sukoharjo ngurus 

pindah BPJS mandiri ke PBI rumit 

nunggu pengajuan bisa sampai setahun. 

padahal pemerintah mewajibkan BPJS 

aktif&katanya bu menkeu kalau gak kuat 

pindah ke PBI? tapi tidak semudah itu, 

ditkt kelurahan malah belum ada SOP 

nya 

sukoharjo urus pindah bpjs 

mandiri pbi rumit tunggu aju 

perintah wajib bpjs aktif 

menkeu tidak kuat pindah pbi 

rumit ditkt lurah belum sop 

neg 

1503 
Ini pas menkes ganti bpjs kesehatan jadi 

down servernya, masa gabisa daftar 

berobat wkwk 

pas menkes ganti bpjs sehat 

down servernya tidak bisa 

daftar obat wkwk 

neg 

1504 @amelialsd Harapanya bpjs bisa beres 

sih. 
harapanya bpjs selesai pos 

1505 

@BinoBoy8 @astrinoer2 

@muhammadiyahEh iya. Banyak lho yg 

non muslim masuk k rs muhammadiyah 

dan dapat pelayanan prima. Bahkan dulu 

aku pake bpjs aja dilayaninya 

baaaguuuuussassss banget. Asli lah. 

non muslim masuk 

muhammadiyah layan prima 

pakai bpjs layan baaguussass 

asli 

pos 

1506 

@KemenkesRI @BudiGSadikin Semoga 

menteri yg baru bisa secepatnya atasi 

pandemi covid, serta penanganan 

kesehatan //BPJS secara Baik trutama utk 

masy keciil.. 

menteri cepat pandemi covid 

tangan sehat bpjs trutama masy 
pos 

1507 

Pelayanan di setiap kantor BPJS emg se-

gak-ngenakin gitu ya? Mo ngurusin BPJS 

dipersulit, digiliran blg 'saya saudaranya 

pak ini loh' eh langsung dibantuin. Mmg 

harus punya org dalem dulu ya? Hilih 

layan kantor bpjs 

segakngenakin urus bpjs sulit 

gilir bilang saudara dibantuin 

mmg orang dalem hilih 

neg 

1508 Astagfirullah dibikin kesel sama cs bpjs 

kesehatan hehehheeh 

bikin kesal bpjs sehat 

hehehheeh 
neg 

1509 Berobat ah, biar gak rugi bayar bpjs obat tidak rugi bayar bpjs pos 

1510 Makin hari yg berobat pake kartu BPJS 

tambah banyak 
obat pakai kartu bpjs pos 

1511 

@BPJSKesehatanRI Kemarin sudah 

daftr bpjs kesehtan lewat pandawa pak. 

Tpi kenapa masih d suruh ke kantor, 

sedangkan kantor juga jauh 

kemarin daftr bpjs kesehtan 

pandawa suruh kantor dang 

kantor 

neg 
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1512 

Mmg BANGSAT ANJING kalian  

@BPJSKesehatanRI  OTAK itu 

dciptakan utk dgunakan, BUKAN 

DIPAJANG!!!!! Udh tau lgi 

pandemi,ekonomi resesi, D MNA HATI 

NURANI KALIAN HAH??!!!! BPJS 

KEPARAT PRAMPOK UANG 

RAKYAT!!!!!!!! 

mmg bangsat anjing otak 

dciptakan dgunakan bukan 

pajang lgi pandemi ekonomi 

resesi mna hati nurani hah bpjs 

keparat prampok uang rakyat 

neg 

1513 @astrinoer2 @muhammadiyah Bpjs 

emang buruk dimana mana... wkwk 
bpjs buruk wkwk neg 

1514 
@BPJSKesehatanRI Walahhh udah ciri 

khas bpjs lah ribet tidak bs langsung 

digunakn 

walahh ciri khas bpjs susah 

tidak digunakn 
neg 

1515 @tegalfess Gratis pake bpjs gratis pakai bpjs pos 

1516 @mchkanam dicover bpjs dicover bpjs pos 

1517 

@BPJSKesehatanRI selamat pagi, dalam 

kasus perjalanan keluar kota dan tiba2 

merasakan tanda akan melahirkan dan 

langsung ke IGD rs terdekat / rs 

pemerintah yg notabene pasti kerjasama 

dengan bpjs.. Bisakah dilayani dengan 

fasilitas bpjs kesehatan? Terima kasih 

selamat pagi jalan kota tanda 

lahir igd perintah notabene 

kerjasama bpjs layan fasilitas 

bpjs sehat terima kasih 

pos 

1518 

@detikcom @detikHealth Semoga bisa 

menjadi Menteri Kesehatan yg baik yow 

Pak Budi Gunadi Sadikin, memperbaiki 

system kinerja Bpjs dan fasilitas RS 

sebaik mungkin agar Pasien,Dokter & 

Staf RS tidak terlalu lama menunggu 

dalam proses pengobatan dengan 

menggunakan Bpjs. Terima kasih  Salam 

damai Pak 

menteri sehat yow budi gunadi 

sadikin system kinerja bpjs 

fasilitas pasien dokter staf tidak 

tunggu proses obat bpjs terima 

kasih salam damai 

pos 

1519 

@BPJSKesehatanRI Dear admin. Untuk 

masalah gigi seperti pencabutan, 

penambalan atau pergantian gigi palsu 

apakah ditanggung oleh BPJS? Terima 

kasih. 

admin gigi cabut tambal ganti 

gigi palsu tanggung bpjs terima 

kasih 

pos 

1520 

Wow, BPJS Kesehatan luncurkan data 

sampel 2015-2018 ke publik. Ini bisa 

sangat bermanfaat untuk penelitian dan 

pengambilan kebijakan ke depannya.  

https://republika.co.id/berita/qlor9s380/b

pjs-kesehatan-luncurkan-data-sampel-

bagi-publik-20152018 #BPJSKesehatan 

#BPJSMelayani 

#GotongRoyongSemuaTertolong 

#JKNHadirUntukRakyat 

wow bpjs sehat luncur data 

sampel publik manfaat teliti 

ambil bijak 

pos 

1521 @menggauli_ alhmamdulillah, semoga 

bermanfaat kartu BPJS nya 

alhmamdulillah manfaat kartu 

bpjs 
pos 
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1522 

@Ibunda_id @NickVesting Ada sedikit 

info untuk layanan kesehatan jiwa jika 

kamu memiliki BPJS maka biayanya bisa 

terjangkau, kamu bisa konsultasi 

khusunya di puskesmas daerahmu. 

Dengan biaya kurang dari 50rb. Semoga 

infonya bermanfaat ya 

info layan sehat jiwa milik bpjs 

biaya jangkau konsultasi 

khusunya puskesmas daerah 

biaya info manfaat 

pos 

1523 @Hanifah_Nila Alhamdulillah.. Bpjs 

sangat bermanfaat ya untuk peserta 
bpjs manfaat pos 

1524 @mporatne Yup.. Dgn adanya bpjs 

sangat bermanfaat untuk peserta 
yup bpjs manfaat pos 

1525 

Berkat BPJS Kesehatan Semua Biaya RS 

Tercover 100 persen. Ga sia-sia kan 

bayar bulanan karena sangat bermanfaat 

untuk diri sendiri maupun orang lain ya.  

https://malangpariwara.com/2020/12/02/

berkat-bpjs-kesehatan-semua-biaya-rs-

tercover-100-persen/  #BPJSKesehatan 

#BPJSMelayani 

#GotongRoyongSemuaTertolong 

#JKNHadirUntukRakyat 

berkat bpjs sehat biaya tercover 

persen tidak siasia bayar 

manfaat orang 

pos 

1526 

Berkat BPJS Kesehatan, biaya berobat 

bapak Djoko Winahyu di RS tercover 

100% lho. Wah sangat bermanfaat sekali 

menjadi peserta JKN-KIS.  Sumber : 

https://malangpariwara.com/2020/12/02/

berkat-bpjs-kesehatan-semua-biaya-rs-

tercover-100-persen/ #BPJSKesehatan 

#BPJSMelayani 

#GotongRoyongSemuaTertolong 

#JKNHadirUntukRakyat 

berkat bpjs sehat biaya obat 

djoko winahyu tercover 

manfaat jknkis sumber 

pos 

1527 

@penaklukroma15 @V4nn Gw nggak dr 

partai politik manapun, gua diajarkan utk 

ikhlas, Puji Tuhan, semua pajak yg gw 

bayarkan, gw nggak pikirkan, mau di 

korup/tidak, Biar Tuhan yg 

menentukan,btw BPJS bermanfaat kl 

anda sakit loh, saya pernah pake di 

puskesmas, gratis! Intinya ikhlas, FPI 

GMN? 

tidak partai politik ajar ikhlas 

puji tuhan pajak bayar tidak 

pikir korup tidak tuhan btw bpjs 

manfaat sakit pakai puskesmas 

gratis inti ikhlas fpi gmn 

pos 

1528 

BPJS Kesehatan menanggung biaya 

pengobatan dari yang ringan hingga yang 

berat. Pengennya sih ga sakit ya. Tapi 

kalau bukan kita yang pakai, paling tidak 

bermanfaat untuk orang banyak ya 

Slightly smiling faceWinking face  

#BPJSKesehatan #BPJSMelayani 

#GotongRoyongSemuaTertolong 

#JKNHadirUntukRakyat 

bpjs sehat tanggung biaya obat 

ringan berat pengen sehat 

bukan pakai tidak manfaat 

orang slightly smiling 

facewinking face 

pos 
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1529 

Saya mengangguk pelan dan saya tertidur 

krn lelah sekali seharian keluar masuk 

toilet. Pagi jelang pukul 6, tubuh saya 

merasa normal, baik. Saya diizinkan 

pulang. Urusan administrasi yg 

belakangan itu benar terjadi lancar. BPJS 

kelas 2 saya bermanfaat. 

angguk pelan tidur lelah masuk 

toilet pagi jelang tubuh normal 

izin pulang urus administrasi 

lancar bpjs kelas manfaat 

pos 

1530 
Anak [bgr] , yang kepo bisa gak sih ke 

psikiater pake BPJS? Baca aja utas di 

bawah ini barangkali bermanfaat 

anak bgr kepo tidak psikiater 

pakai bpjs baca utas manfaat 
pos 

1531 

Manfaat BPJS Kesehatan sangat terasa 

disaat kita sakit dan butuh pertolongan. 

Salah satunya saudaraku yg 3 kali operasi 

dan semua biaya pengobatan ditanggung 

BPJS. Program JKN-KIS sangat 

bermanfaat ya.. #BPJSKesehatan 

#BPJSMelayani 

#GotongRoyongSemuaTertolong 

#JKNHadirUntukRakyat 

manfaat bpjs sehat asa sakit 

butuh tolong salah saudara kali 

operasi biaya obat tanggung 

bpjs program jknkis manfaat 

pos 

1532 

@tonyjonatan2 Coba diurus mas , sangat 

bermanfaat sekali lho BPJS itu. Bisa 

meringankan jika ada dlm keadaan 

mendesak sperti ini. 

coba urus abang manfaat bpjs 

ringan desak sperti 
pos 

1533 

BPJS Kesehatan sangat bermanfaat 

terutama saat kita sakit dan butuh biaya 

banyak untuk membayar biaya 

pengobatan. Itulah knp pentingnya 

mengurus kepesertaan BPJS Kesehatan.  

https://youtu.be/nxnpSxgGRaI  

#BPJSKesehatan #BPJSMelayani 

#GotongRoyongSemuaTertolong 

#JKNHadirUntukRakyat 

bpjs sehat manfaat utama sakit 

butuh biaya bayar biaya obat 

knp ting urus kepesertaan bpjs 

sehat 

pos 

1534 

Teman-teman ada yang belum menjadi 

peserta BPJS Kesehatan?  Cek yuk link 

youtube dibawah ini pentingnya 

mengurus #BPJSKesehatan semoga 

bermanfaat. 

temanteman belum bpjs sehat 

cek link youtube ting urus 

manfaat 

pos 

1535 

Kabar baik bagi peserta BPJS PBI nih, 

akan dapat vaksinasi gratis dari 

pemerintah. Semoga target tepat sasaran 

dan bermanfaat untuk semua ya. 

https://radarpekalongan.co.id/119536/pes

erta-pbi-jkn-kis-akan-dapat-vaksin-gratis/ 

#BPJSKesehatan #BPJSMelayani 

#GotongRoyongSemuaTertolong 

#JKNHadirUntukRakyat 

kabar bpjs pbi vaksinasi gratis 

perintah target sasar manfaat 
pos 

1536 

@NisaWidyastuti Mobile JKN 

bermanfaat banget buat peserta JKN juga 

buat calon peserta. Mantap deh BPJS 

Kesehatan 

mobile jkn manfaat jkn calon 

mantap bpjs sehat 
pos 
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1537 
@irenadesianti27 BPJS memang 

bermanfaat bgt utk masyarakat dgn 

sistem gotong royong 

bpjs manfaat masyarakat sistem 

gotong royong 
pos 

1538 
@asaibrahim Thank you dok atas info 

nya Bermanfaat sekali Baru tau trnyata 

TKR dicover bpjs 

thank dok info manfaat nyata 

tkr dicover bpjs 
pos 

1539 

@Harian_Jogja kalau mau mengikuti 

alurnya, bpjs sangat bermanfaat. bahkan 

untuk tindakan medis yg berat dan butuh 

biaya mahal. fasilitas pendaftaran online, 

seperti di RSUP Sardjito, sangat 

membantu. 

alur bpjs manfaat tindak medis 

berat butuh biaya mahal 

fasilitas daftar rsup sardjito 

bantu 

pos 

1540 

BPJS itu bermanfaat banget. Coba lihat 

di komennya. Banyak banget yang 

merasakan manfaat nya. Kalau belum 

punya, segera buat / urus. Karena ga ada 

yang bisa memiskinkan seseorang dalam 

sekejap selain karena biaya kesehatan. 

bpjs manfaat coba lihat 

komennya manfaat belum urus 

tidak miskin orang kejap biaya 

sehat 

pos 

1541 

@siliddddd Semoga mba Lidya bisa 

segera urus BPJS. Dan walaupun udah 

ada bpjs, bantuan biaya tetep akan 

bermanfaat bgt utk transport bolak balik 

ke rs, biaya beli keperluan utk perawatan 

di rumah dll dalam proses ga tertanggung 

bpjs 

kakak lidya urus bpjs bpjs bantu 

biaya manfaat transport bolak 

biaya beli rumah dll proses 

tidak tanggung bpjs 

pos 

1542 @ceritatehfidy @ustadchen Akhirnya 

bpjs ku bermanfaat 
bpjs manfaat pos 

1543 
@irenadesianti27 Emang bermanfaat bgt 

say.. Dulu aku SC pake bpjs free loh.. 

Bener2 membantu 

manfaat sayang pakai bpjs free 

bantu 
pos 

1544 

Sinergi positif nih #BPJS Kesehatan 

gandeng UIN Syarif Hidayatullah untuk 

edukasi program JKN-KIS, terus 

bermanfaat bagi semuanya Cek info 

detailnya : 

https://antaranews.com/berita/1720158/b

pjs-kesehatan-gandeng-uin-syarif-

hidayatullah-untuk-edukasi-jkn-kis  

#BPJSMelayani 

#GotongRoyongSemuaTertolong 

#NegaraHadirUntukJKN 

sinergi positif sehat gandeng 

universitas islam negri syarif 

hidayatullah edukasi program 

jknkis manfaat cek info detail 

pos 

1545 

@jokowi Terimakasih pak koloni 

bantuan bpjs untuk tenaga honor di jambi 

sudah, alhamdulillah sangat bermanfaat, 

semangat pak jadi pemimpin,,, kapan ke 

jambi lagi? 

terimakasih koloni bantu bpjs 

tenaga honor jambi manfaat 

semangat pimpin jambi 

pos 

1546 
@HidayatHHP @BPJSKesehatanRI 

Thanks info.. Sangat bermanfaat nih bagi 

peserta bpjs 

info manfaat bpjs pos 
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1547 

Mau tau delapan penyakit berbahaya 

yang ditanggung BPJS Kesehatan? 

Simak gambar berikut nih guys.. semoga 

bermanfaat dan kita tetap sehat  

https://m.caping.co.id/news/detail?utm_s

ource=7691528  #BPJSKesehatan 

#BPJSMelayani 

#GotongRoyongSemuaTertolong 

#NegaraHadirUntukJKN 

delapan sakit bahaya tanggung 

bpjs sehat simak gambar guys 

manfaat sehat 

pos 

1548 

Hai teman-teman, ini nih delapan 

penyakit berbahaya yang ditanggung 

BPJS Kesehatan. Semoga  bermanfaat ya 

https://m.caping.co.id/news/detail?utm_s

ource=7691528 #BPJSKesehatan 

#BPJSMelayani 

#GotongRoyongSemuaTertolong 

#NegaraHadirUntukJKN 

temanteman delapan sakit 

bahaya tanggung bpjs sehat 

manfaat 

pos 

1549 

@akulupahe @detikcom @20detik Fakta 

BPJS wajib itu benar adanya. Fakta emg 

blm banyak yg daftar BPJS jg benar 

adanya. Fakta BPJS itu sangat 

bermanfaat juga benar adanya. Jadi kalo 

kakaknya belum punya dan merasa WNI 

silahkan daftar ya. 

fakta bpjs wajib fakta belum 

daftar bpjs jangan fakta bpjs 

manfaat kakak belum wni silah 

daftar 

pos 

1550 

@Dindanrs @detikcom @20detik Gue 

tim BPJS bgt, keluarga gue udah banyak 

dapet manfaatnya, contoh: 2017 nyokap 

operasi usus, gratis. Bokap diabetes hrs 

suntik tiap hari, gratis. Tante operasi 

mium, gratis. Walaupun gue pribadi skrg 

udah ada asuransi swasta ya. Tetepp 

merasa BPJS tuhh bermanfaat bangeet. 

tim bpjs keluarga manfaat 

contoh operasi usus gratis ayah 

diabetes hrs suntik gratis tante 

operasi mium gratis pribadi 

asuransi swasta tetepp bpjs tuhh 

manfaat bangeet 

pos 

1551 

@sherpa701 @ag865ok Daripada dpt 

hadiah janji manis, dan harapan palsu, 

mending bpjs lah bang, lebih bermanfaat, 

lumayan bisa dipake berobat saat sakit 

hatiSmiling face with open mouth and 

cold sweat 

dari pada hadiah janji manis 

harap palsu mending bpjs abang 

manfaat lumayan dipake obat 

sakit hatismiling face with buka 

mouth cold manis 

pos 

1552 

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia 

(Persero) dan BPJS Kesehatan 

melakukan kerja sama dalam rangka 

kolaborasi untuk terciptanya integrasi 

yang bermanfaat. 

bahana bina usaha indonesia 

persero bpjs sehat laku kerja 

rangka kolaborasi cipta 

integrasi manfaat 

pos 

1553 

2702 dapat bantuan BPJS untuk 

Masyarakat Natuna, semoga bantuannya 

bermanfaat untuk masyarakat 

NatunaSmiling face with smiling eyes 

#isdiantokepri #pltgubernur 

#isdiantountukkepri #isdiantodansuryani 

#INSANI #kepri #kepulauanriau  

bantu bpjs masyarakat natuna 

bantu manfaat masyarakat 

natunasmiling face with smiling 

eyes 

pos 
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#keprimaju  #teruskanpembangunan 

#bersatuteruskanpembangunan 

1554 
Puji Tuhan BPJS Kesehatan sangat 

bermanfaat bagi masyarakat. Semoga 

masyarakat sehat selalu 

puji tuhan bpjs sehat manfaat 

masyarakat masyarakat sehat 
pos 

1555 

Kebetulan nih ada ebook panduan 

layanan BPJS Kesehatan, silahkan di 

download ya. Semoga semakin 

bermanfaat gotong royong kita. 

#BPJSKesehatan #NewNormal  

#IuranBPJS #NegaraHadirBantuBPJS 

#PemerintahSubsidiBPJS 

ebook pandu layan bpjs sehat 

silah download manfaat gotong 

royong 

pos 

1556 @Amy_Anwar BPJS sangat 

bermanfaat... 
bpjs manfaat pos 

1557 

@OlangMedan @Tawangmangu3 

Bolehlah cebong satu ini, banyak duit 

kayaknya. Mau bermanfaat bagi orang 

banyak? Apa dapat banyak manfaat dari 

bpjs? Yawdadeh, ntar cicip ya manfaat 

bpjs waktu pasang ring jantung, cuci 

darah atau kemoterapi kanker. Biar bisa 

share ke kita2. 

cebong uang manfaat orang 

manfaat bpjs yawdadeh cicip 

manfaat bpjs pasang ring 

jantung cuci darah kemoterapi 

kanker share 

pos 

1558 
@Dennysiregar7 @nathanael74 BPJS 

sngt bermanfaat bagi masyarakat,itu 

jelas. 

bpjs sngt manfaat masyarakat pos 

1559 

@cintada17 Subhanallah Folded hands 

Betul..Thumbs up  Ada jalan dan pilihan 

yg telah diberikan oleh Pemerintah kita.  

Dan pilihan ada pada diri kita masing 

masing.  Oleh karena itu BPJS sangat 

bermanfaat.  Mari kita support.. 

subhanallah folded hands 

thumbs jalan pilih perintah pilih 

bpjs manfaat mari support 

pos 

1560 
Kalau kita bandingkan BPJS dengan 

asuransi swasta yang kelola. Jelas BPJS 

lebih murah dan lebih bermanfaat. 

banding bpjs asuransi swasta 

kelola bpjs murah manfaat 
pos 

1561 

@Irfannovianto9 @dnuxer @na_dirs 

Saya ga bilang bpjs ga bermanfaat, jelas 

sangat bermanfaat.. saya pun dah 

merasakan manfaatnya saat papa dy 

masuk RS kemarin, atau bahkan uwa 

saya yg harus cuci darah seminggu 3x 

tidak bilang bpjs tidak manfaat 

manfaat manfaat papa masuk 

kemarin uwa cuci darah minggu 

kali 

pos 

1562 

@olin_cus @fadlizon Tetangga juga 

sudah bayar sendiri Om. Tadi sempat 

santai setelah berbuka dan bahas bpjs 

kebetulan anak dia bulan lalu masuk 

rumah sakit, dia cerita beruntung ikut 

BPJS, Naik pun kata dia nggak apa2. 

Krna sngat bermanfaat. 

tetangga bayar santai buka 

bahas bpjs anak masuk rumah 

sakit cerita untung bpjs tidak 

sngat manfaat 

pos 

1563 Keluarga ente pade kage BPJS sih, 

sekali² bikin dan pake ? Seperti kami yg 

keluarga ente pade kage bpjs 

pakai rase manfaat 
pos 
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merasekan itu bermanfaat banget ! 

#BPJSBikinTidakKhawatir 

1564 BPJS jika dikelola dgn baik tentu 

bermanfaat bagi rakyat. 
bpjs kelola manfaat rakyat pos 

1565 

@junregar30 @aldofrizi4 Jgn sampai 

musti ngerasain sakit dulu baru bilg BPJS 

bermanfaat atau gak. Klo beli asuransi 

jiwa krn dirasa bermanfaat, toh gak serta 

merta pengen ngerasain manfaatnya kan? 

jangan musti sakit bilg bpjs 

manfaat tidak beli asuransi jiwa 

manfaat tidak manfaat 

pos 

1566 

@Je_Ly Saya peserta bpjs kesehatan 

mulai awal sampai saat masih jd peserta 

dan saya ngak komplin sbb iuran saya 

selama ini bermanfaat buat orang yang 

menggunakan nya 

bpjs sehat tidak komplin sbb iur 

manfaat orang 
pos 

1567 

@DonyAjaaa @gorila_bengong1 

@eko_kuntadhi Maka BPJS sangat 

bermanfaat klo kita sudah tua dan tidak 

ada asuransi lagi 

bpjs manfaat tua tidak asuransi pos 

1568 

Jadi sekalipun #IuranBPJS naik 

pemerintah tidak meninggalkan rakyat 

kecil. Semoga kenaikan BPJS ini bisa 

lebih bermanfaat, memberikan pelayanan 

yg terbaik juga 

perintah bawa rakyat bpjs 

manfaat layan 
pos 

1569 

@iswandanil @eko_kuntadhi Lu bisa 

merasa bahagia, karna lu sehat. Trus lu 

udah ikut membantu orang sakit. Maen 

gih ke RS yg pake BPJS. Disana lu akan 

sadar premi lu bermanfaat. 

bahagia sehat bantu orang sakit 

main gih pakai bpjs sadar premi 

manfaat 

pos 

1570 Mencari info agar supaya bisa ke 

psikiater gratis pake BPJS ;) 

cari info psikiater gratis pakai 

bpjs 
pos 

1571 

Malam, @BPJSKesehatanRI kalau 

berobat di UGD RS tetapi tidak opname 

dan pas pengecekan kartu BPJS 

dikatakan oleh petugas RS bahwa 

kartunya peserta tidak terdaftar 

maksudnya apa ya? 

malam obat ugd tidak opname 

pas ecek kartu bpjs katak tugas 

kartu tidak daftar maksud 

neg 

1572 @bebytokyo kalo sakit tak de bpjs sakit tidak bpjs pos 

1573 

@Valeen34867751 Bikin BPJS, Jeng. 

Cuci darah gratis. Tp ya hrs butuh biaya 

wira-wiri. Tp cuci darahnya gratis. Kl py 

Surat Keterangan Tidak Mampu, gratis 

semua. 

bpjs cuci darah gratis hrs butuh 

biaya wirawiri cuci darah gratis 

surat terang tidak gratis 

pos 

1574 @udahtakdirrr Rawat di rumah aja, 

soalnya gada bpjs 
rawat rumah gada bpjs pos 

1575 
@mks_fess 250an rahang atas-bawah, 

harga sebelum pandemi. Bisa juga pake 

bpjs nder, gratis ji. 

rahang atasbawah harga belum 

pandemi pakai bpjs nder gratis 
pos 

1576 bpjs pribadi bikin susah hees bpjs pribadi susah hees neg 
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1577 
berakit rakit ke hulu berenang-renang ke 

tepian, bersakit sakit dahulu dicover bpjs 

kemudian 

rakit rakit hulu berenangrenang 

tepi sakit sakit dicover bpjs 
pos 

1578 @excuserinn bsa pke bpjs bsa pke bpjs pos 

1579 
@Askrlfess Aku kmrn 200 an di klinik 

drg, trs scalling lg di puskesmas gratis 

pake bpjs 

kemarin klinik drg scalling 

puskesmas gratis pakai bpjs 
pos 

1580 @unnesmenfess Kesehatanku dah di 

tanggung bpjs nder 
sehat tanggung bpjs nder pos 

1581 
Pemiliknya periksa pake BPJS, 

kucingnya sekali periksa baru obatnya 

aja udah 150rban 

milik periksa pakai bpjs kucing 

periksa obat rban 
pos 

1582 
@bobbaaes semangat boba!! jangan 

smpai sakit, walau kesehatan ditanggung 

bpjs 

semangat boba jangan smpai 

sakit sehat tanggung bpjs 
pos 

1583 @havertzmoon akwkwkkw langganan 

bpjs 
akwkwkkw langgan bpjs pos 

1584 @pinfairyy bpjs lgsg sering dipakai 

untuk sakit jantung 
bpjs pakai sakit jantung pos 

1585 

@Pencarisunyi @geloraco Yup bener.. 

Ntar berobat paake bpjs di bantu 2.5 

persen doang dari pemerintah. Sisanya 

minya sama muhammadiyah. 

yup obat paake bpjs bantu 

persen perintah sisa 

muhammadiyah 

neg 

1586 

@shevatofan Foto selfie pake ktp ini yg 

ngeri, kalo ada apa2 siapa yg tanggung 

jawab? Aneh jg ya gaji dipotong tiap 

bulan tp status anak bisa nonaktif. Makin 

gak mutu ini bpjs. 

foto selfie pakai kartu tanda 

penduduk ngeri tanggung aneh 

jangan gaji potong status anak 

nonaktif tidak mutu bpjs 

neg 

1587 @menfesssyg Daftar bpjs sana daftar bpjs pos 

1588 
Kalo ke dokter gigi bpjs degdegan 

sakitnya. Kalo ke dokter gigi nonbpjs 

degdegan bayarnya 

dokter gigi bpjs degdegan sakit 

dokter gigi nonbpjs degdegan 

bayar 

pos 

1589 @sukabuletbakso @matematilove pergi 

ke dokter sendiri.. ada bpjs kan ? 
pergi dokter bpjs pos 

1590 

Ingin mengklaim kacamata dari BPJS 

Kesehatan tapi belum tahu caranya? 

Tenang, cara-cara lengkapnya ada disini! 

https://bit.ly/2Wxa4o3 #R123Info 

klaim kacamata bpjs sehat 

belum tenang caracara lengkap 
pos 

1591 

@BPJSKesehatanRI apa maksudnya ini? 

Jadwal tidak tersedia terus? Pilih besok 

juga jawabannya hanya sampai 24-12-20 

jadi yang bener yang mana? Hadeh baru 

gunain fitur aplikasi dari BPJS Kesehatan 

aja udah begini. Chat dokter juga tidak 

tersedia.  @KemenkesRI   @DKIJakarta 

maksud jadwal tidak pilih 

besok hadeh fitur aplikasi bpjs 

sehat pesan dokter tidak 

neg 

1592 
Kalau aku si, jadi sakit dikit apa2 ke 

dokter Kan gratis bpjs. Takut coba2 

malah bikin pusing dokternya nanti 

sakit dikit dokter gratis bpjs 

takut coba pusing dokter 
pos 
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1593 
@LucuLucuaaan Pakek bpjs makanya 

Ke psikolog dulu sih, bukan ujug ujug 

psikiater 

pakek bpjs psikolog bukan ujug 

ujug psikiater 
pos 

1594 
@BPJSKesehatanRI  siang.. Data di kk 

saya sudah berubah tapi data di bpjs kok 

tetep ya 

siang data kakak ubah data bpjs neg 

1595 

Kemaren papah ditanggung pemerintah. 

Udah deg" jual apaan.  Pas mau dirawat 

ditanyain bpjs gitu.  Ini udah pulang 

dibekelin 8 jenis obat   Asli... Yg bikin 

pusing biaya sih 

kemaren papah tanggung 

perintah deg jual pas rawat bpjs 

pulang dibekelin jenis obat asli 

pusing biaya 

pos 

1596 

@sherllyfl Informasi lebih lanjut akan 

kami sampaikan melalui DM. "Hati-hati 

terhadap penipuan yang atas namakan 

petugas BPJS Kesehatan yang 

menghubungi Anda melalui telepon" 

Terima kasih. -da 

informasi pesan hatihati hadap 

tipu nama tugas bpjs sehat 

hubung telepon terima kasih 

pos 

1597 

@Bae_Stuty @BPJSKesehatanRI 

makanya kak saya jadi bingung dengan 

BPJS. Saya nanya bila terindikasi maka 

harusnya gratis, namun kata BPJS tidak. 

kak bingung bpjs nanya 

indikasi gratis bpjs tidak 
neg 

1598 

@BPJSKesehatanRI  min kenapa saya 

tidak bisa ganti kelas BPJS di mobile 

banking? Padahal daya sudah bayar 

premi 

urus tidak ganti kelas bpjs 

mobile banking daya bayar 

premi 

neg 

1599 
@amy_cleo10 @EvieDipra @muliadilim 

Kalo ada bpjs setahuku langsung dicover 

bpjs 

bpjs dicover bpjs pos 

1600 @dwoohyon nggak kok, pake bpjs 

soalnya 
tidak pakai bpjs pos 

1601 @Mochacyno @daisyfluenza Pake bpjs pakai bpjs pos 

1602 @snoowfairi kau gadak bpjs? daftar sana tidak ada bpjs daftar pos 

1603 @wndamaximof Bae bae abis ini BPJS 

mesti dipake. 
bae bae habis bpjs dipake pos 

1604 

@buleknyaUpi Jangankan di sana. Di 

sini aja juga lama bukanya. Emang 

kayaknya lelet banget koneksi di web 

server BPJS nya 

jangan buka lelet koneksi web 

bpjs 
neg 

1605 

hallo min, mau tanya kenapa tiba2 bpjs 

kesehatan saya turun ke kelas2 , saya 

sudah mengecek di tempat saya kerja, 

dan mereka tidak merubah apapun. 

tolong penjelasanya..  

@BPJSKesehatanRI 

hallo urus bpjs sehat turun kelas 

ecek kerja tidak rubah tolong 

penjelasanya 

neg 

1606 @TriSuwanti12 Pk bpjs pakai bpjs pos 

1607 
Nyesel gue pake BPJS lama banget 

prosesnya Padahal pake kelas 1, tai 

kucing 

nyesel pakai bpjs proses pakai 

kelas tahi kucing 
neg 
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1608 @nandogwr_ @lowkeystudies Aku ke 

pskiater gratis kak pake bpjs 
pskiater gratis kak pakai bpjs pos 

1609 @rizkyblabla Kn bs di klaim 

bpjs..wkwkwk 
klaim bpjs wkwkwk pos 

1610 

Banyak banget penipuan berkedok 

ruqyah dan pengobatan alternatif lainnya. 

Ada yang ujung-ujungnya malah 

melakukan pencabulan ke pasien, 

uangnya ditilep. Tapi, gimana dong, 

biaya ke dokter mahal, BPJS ngantrinya 

panjang banget, jadi harus gimana akutu? 

tipu kedok ruqyah obat 

alternatif ujungujungnya laku 

cabul pasien uang ditilep biaya 

dokter mahal bpjs ngantrinya 

aku itu 

pos 

1611 

@Doylavstuff @escapeachie Mama aku 

pake bpjs kak, jadi selama terapi gratis, 

cuma itu dulu Minggu 4x, sekarang 

kebijakan nya jadi seminggu 2x :( 

mama pakai bpjs kak terapi 

gratis minggu kali bijak minggu 

kali 

pos 

1612 
@runcheejin gw baru sekali sih nyoba 

tahap pertama doang waktu itu tp krn 

pake bpjs jd ribet gw jd cape duluan 

coba tahap pakai bpjs susah 

lelah 
neg 

1613 
Nyesel gue pake BPJS lama banget 

prosesnya Padahal pake kelas 1, tai 

kucing 

nyesel pakai bpjs proses pakai 

kelas tahi kucing 
neg 

1614 @nandogwr_ @lowkeystudies Aku ke 

pskiater gratis kak pake bpjs 
pskiater gratis kak pakai bpjs pos 

1615 @Doylavstuff @escapeachie Mama aku 

pake bpjs kak, jadi selama terapi gratis 

mama pakai bpjs kak terapi 

gratis 
pos 

1616 priksa pake bpjs ribet gasih :( pengen 

gratis 

priksa pakai bpjs susah gasih 

gratis 
pos 

1617 
@afagvrl @tanyainrl Kalo dipuskes 

mending pake bpjs aja kan ada dokternya 

disana 

dipuskes mending pakai bpjs 

dokter 
pos 

1618 @tanyainrl Mau nanya yg pernah 

bersihin bisa pake bpjs gak? 
nanya bersihin pakai bpjs tidak pos 

1619 
/jbrfess/ rek kalo mau periksa ke poli 

jiwa gak pake bpjs habis berapa yo kira²? 

:(( 

jbrfess rek periksa pol jiwa 

tidak pakai bpjs habis 
pos 

1620 ada yang pernah MRI pake bpjs? 

bisakah? 
mri pakai bpjs pos 

1621 
@IhsanYustiawan @roses_man Ngutang 

dulu yee.. bayarnya nanti claim pake bpjs 

hhhhh 

hutang yee bayar claim pakai 

bpjs hhhhh 
pos 

1622 
@Aprianto_P @muliadilim Tante dan 

sepupu dirawat dirmh sakit bkn rujukan 

ttp gak bayar koq.mereka pake BPJS 

tante sepupu rawat dirmh sakit 

bkn rujuk ttp tidak bayar koq 

pakai bpjs 

pos 

1623 @dwoohyon nggak kok, pake bpjs 

soalnya 
tidak pakai bpjs pos 

1624 @Mochacyno @daisyfluenza Pake bpjs pakai bpjs pos 

1625 
RT @nfshfn: nah gratis dan ga cm yg 

pake bpjs aja yg dapet. smoga 

masyarakat jd semangat vaksin 

gratis tidak pakai bpjs smoga 

masyarakat semangat vaksin 
pos 
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1626 @_realbitj Wkwk ngantri banget klo 

pake bpjs mah keburu lewat 
wkwk ngantri pakai bpjs keburu neg 

1627 

Saya kebetulan kerja di rs pak. Swasta 

pula Tiap denger tagihan pasien bikin 

jantung copot. Kayanya kerja bagai lebah 

jg susah Makanya pake asuransi swasta, 

kantor, dan bpjs. Biar kalo amit2 sakit, ga 

harus repotin orang dan bisa maksimal 

perawatannya.. Sehat selalu! 

kerja swasta dengar tagih 

pasien jantung copot kaya kerja 

lebah jangan susah pakai 

asuransi swasta kantor bpjs 

amit sakit tidak repotin orang 

maksimal sehat 

pos 

1628 Mencari info agar supaya bisa ke 

psikiater gratis pake BPJS ;) 

cari info psikiater gratis pakai 

bpjs 
pos 

1629 
@mks_fess 250an rahang atas-bawah, 

harga sebelum pandemi. Bisa juga pake 

bpjs nder, gratis ji. 

rahang atasbawah harga belum 

pandemi pakai bpjs nder gratis 
pos 

1630 
RT @ItaSuprapti5: Temen akuh tadi 

cerita...   Makin hari yg berobat pake 

kartu BPJS tambah banyak 

teman akuh cerita obat pakai 

kartu bpjs 
pos 

1631 
@Askrlfess Aku kmrn 200 an di klinik 

drg, trs scalling lg di puskesmas gratis 

pake bpjs 

kemarin klinik drg scalling 

puskesmas gratis pakai bpjs 
pos 

1632 
Pemiliknya periksa pake BPJS, 

kucingnya sekali periksa baru obatnya 

aja udah 150rban? 

milik periksa pakai bpjs kucing 

periksa obat rban 
pos 

1633 

Foto selfie pake ktp ini yg ngeri, kalo ada 

apa2 siapa yg tanggung jawab? Aneh jg 

ya gaji dipotong tiap bulan tp status anak 

bisa nonaktif. Makin gak mutu ini bpjs. 

foto selfie pakai kartu tanda 

penduduk ngeri tanggung aneh 

jangan gaji potong status anak 

nonaktif tidak mutu bpjs 

neg 

1634 

kuping gue skrg bunyi mulu gt, dah 

curhat ma mba telur dan mommy tp 

malah disuruh ke tht:( mager bgt mana 

disuruhnya pake bpjs hwaa 

kuping bunyi mulu curhat 

kakak telur mommy suruh tht 

malas gerak suruh pakai bpjs 

hwaa 

neg 

1635 
RT @ItaSuprapti5: Temen akuh tadi 

cerita...   Makin hari yg berobat pake 

kartu BPJS tambah banyak 

teman akuh cerita obat pakai 

kartu bpjs 
pos 

1636 @ttyyaakk Pake bpjs pakai bpjs pos 

1637 
RT @ItaSuprapti5: Temen akuh tadi 

cerita...   Makin hari yg berobat pake 

kartu BPJS tambah banyak 

teman akuh cerita obat pakai 

kartu bpjs 
pos 

1638 

Setiap rawat jalan ke RS gua selalu buka 

situs asuransi  Pake BPJS tuh 

asdfghjklmnbvcxzqwertyuiop banget 

pelayanannya. 

rawat jalan buka situs asuransi 

pakai bpjs 

asdfghjklmnbvcxzqwertyuiop 

layan 

neg 

1639 @bellahuzua situ pake bpjs ga? pakai bpjs tidak pos 

1640 @bluetanpaband ada, nanti klaim aja 

pake BPJS 
klaim pakai bpjs pos 

1641 @jiminheroin @wordfangs pake bpjs 

kan bisa 
pakai bpjs pos 
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1642 

Tiap faskes tingkat 1 baik klinik ataupun 

puskesmas sudah diberi arahan, protab 

utk program vaksin ini...kalo biasa pake 

bpjs harusnya paham 

faskes tingkat klinik puskesmas 

arah protab program vaksin 

pakai bpjs paham 

pos 

1643 
@ohmybeautybank Bisa coba konsul ke 

puskesmas atau mungkin kalo ada bpjs 

bisa di pake. 

coba konsul puskesmas bpjs 

pakai 
pos 

1644 @ohmybeautybank Pake bpjs pakai bpjs pos 

1645 

Berarti intinya tetap bayar ya? Percuma 

dong punya bpjs kalau gak bisa di pake 

di puskesmas/rsud manapun walaupun 

masih 1 kota, jakarta luas kali, kalau saya 

harus ke puskesmas asal keburu mati 

min. Makasih. 

arti inti bayar bpjs tidak pakai 

puskesmas rsud kota jakarta 

luas kali puskesmas keburu 

mati urus makasih 

neg 

1646 

@tanyainrl Ke psikiater. Km punya bpjs 

gaa? Kalo punya pake bpjs dlu. Ke faskes 

1 terus km minta rujukan ke poli 

psikiater. Semangat sender 

psikiater bpjs gaa pakai bpjs 

faskes rujuk pol psikiater 

semangat sender 

pos 

1647 [Bgr] kalo berobat ke klinik trus mau 

pake bpjs itu gmn caranya ya? 
bgr obat klinik pakai bpjs gmn pos 

1648 
oyi penanganan dipuskesmas kalo pake 

bpjs emang gadihargai bgt ya? masa iya 

periksa belum diapa2in malah dikatain.. 

oyi tangan puskesmas pakai 

bpjs gadihargai periksa belum 
neg 

1649 biasanya pake bpjs, jadi kaget pas jadi 

pasien bayar wkwkwk ini baru obat 

pakai bpjs kejut pas pasien 

bayar wkwkwk obat 
pos 

1650 
Mau operasi kecil aja di tarik ulur mulu 

kaya layangan, mentangmentang pake 

bpjs. 

operasi tarik ulur mulu kaya 

layang mentangmentang pakai 

bpjs 

neg 

1651 

TOLONG LAPORIN RUMAH SAKIT 

YANG MELALAIKAN PASIEN 

KARENA PAKE BPJS 

DIMANAA??????? SUMPAH INI 

UDAH KETERLAUAN 

tolong laporin rumah sakit lalai 

pasien pakai bpjs dimanaa 

sumpah keterlauan 

neg 

1652 Tes swab corona bisa pake Kartu BPJS 

gak pak ?? @KemenkesRI 

tes swab corona pakai kartu 

bpjs tidak 
pos 

1653 @tegalfess Gratis pake bpjs, 6 bulanan gratis pakai bpjs pos 

1654 

Eh iya. Banyak lho yg non muslim 

masuk k rs muhammadiyah dan dapat 

pelayanan prima. Bahkan dulu aku pake 

bpjs aja dilayaninya baaaguuuuussassss 

banget. Asli lah. 

non muslim masuk 

muhammadiyah layan prima 

pakai bpjs layan baaguussass 

asli 

pos 

1655 
RT @ItaSuprapti5: Temen akuh tadi 

cerita...   Makin hari yg berobat pake 

kartu BPJS tambah banyak 

teman akuh cerita obat pakai 

kartu bpjs 
pos 

1656 

Jika ada yg bertanya knp g pake BPJS.  

Bpjs saya g aktif krn utk makan pun kita 

susah.  Apalagi utk bayar tagihan 

bulanan 

knp pakai bpjs bpjs aktif makan 

susah bayar tagih 
neg 
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1657 Temen akuh tadi cerita...   Makin hari yg 

berobat pake kartu BPJS tambah banyak 

teman akuh cerita obat pakai 

kartu bpjs 
pos 

1658 @sbyfess pake bpjs katanya bisa kok pakai bpjs pos 

1659 
@angelic4rol @bebastanyaa Muk nanya, 

ini ke klinik yg ada dokter giginya bisa 

pake bpjs ? -not sender 

muk nanya klinik dokter gigi 

pakai bpjs not sender 
pos 

1660 

@squidwardfess baiknya cari 

pertolongan aja nder ke 

psikolog/psikiatri. dana pribadi/bisa pake 

bpjs. 

cari tolong nder psikolog 

psikiatri dana pribadi pakai bpjs 
pos 

1661 
-rek ada yg pernah oprasi cabut gigi 

bungsu pake bpjs ta? Aku mau nanya2 

dong. Makasih 

rek oprasi cabut gigi bungsu 

pakai bpjs tugas akhir nanya 

makasih 

pos 

1662 

yang punya istri/anak/anggota keluarga 

lain di bpjsnya, monggo dicek status bpjs 

anaknya pake aplikasi mobile JKN. 

karena pas lagi iseng cek, anak saya 

statusnya jadi non-aktif. padahal 

harusnya tiap bulan sudah dipotong dari 

gaji. cc:  @BPJSKesehatanRI 

istri anak anggota keluarga 

bpjsnya monggo cek status bpjs 

anak pakai aplikasi mobile jkn 

pas iseng cek anak status 

nonaktif potong gaji 

neg 

1663 @Daliarya_ Kebetulan pake bpjs jd 

lama... 
pakai bpjs neg 

1664 

Buat yg suka nanya ke gue gimana cara 

operasi skoliosis pake bpjs ini gue 

simpen di highlights ig gue ya, masih 

bertahap sih krn belum op juga 

suka nanya operasi skoliosis 

pakai bpjs simpan highlights 

tahap belum 

pos 

1665 @KAI121 min, kalau kartu identitas ga 

ada, apa bisa kalau pake kartu bpjs? 

urus kartu identitas tidak pakai 

kartu bpjs 
pos 

1666 Ke rs pake bpjs ya gini, antreee pakai bpjs antree neg 

1667 

Senangnya kartu asuransi yg baru sudah 

dtg, bisa periksa kaki lagi drpd harus 

mikir reimbursment  Kalau pake bpjs 

bingung harus cari rujukan dulu 

kartu asuransi periksa kaki drpd 

pikir reimbursment pakai bpjs 

bingung cari rujuk 

neg 

1668 

kita berdua bontot. Soalnya gua waktu itu 

takut bgt sama rs dan gaberani kesana 

jdnya nyokap yg kesana habis balik kerja 

buat jenguk mba. Tp krn mba gaada bpjs 

dan biaya makin mahal jdnya mba 

terpaksa dibawa pulang & dirawat di 

kontrakan sama teman"nya 

bontot takut gaberani kesana 

jdnya kesana habis kerja jenguk 

kakak kakak tidak ada bpjs 

biaya mahal jdnya kakak paksa 

bawa pulang rawat kontrak 

teman 

pos 

1669 

Ga ribet njg. Ini udah dikasih BPJS 

masih juga dimintakin bawa KTP lah, 

bawa KK lah. Guna kartu BPJS itu apa 

kalau masih butuh KTP dll? Beda banget 

emang negara maju, sm negara yang 

katanya berkembang 

tidak susah njg kasih bpjs 

dimintakin bawa kartu tanda 

penduduk bawa kakak kartu 

bpjs butuh kartu tanda 

penduduk dll beda negara maju 

negara kembang 

neg 

1670 @kejO_Online BPJS mesti punya sih, 

krn guna bgt 
bpjs pos 
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1671 

#BPJSKesehatan terus berkomitmen 

lewat berbagai upaya perbaikan kualitas 

layanan secara optimal guna untuk 

memberikan kepuasan masyarakat akan 

layanan bpjs 

komitmen upaya kualitas layan 

optimal puas masyarakat layan 

bpjs 

pos 

1672 

Hah masa sih ? Ibugw 2 bln lalu 

dinyatakan positif covid dan msk ruang 

isolasi RS yg bukan RS rujukan covid, 10 

hari perawatan sampai hsl PCR negatif, 

dan alhamdulillah gratis tuh...pdhal cuma 

pake BPJS. 

hah ibugw nyata positif covid 

masak ruang isolasi bukan 

rujuk covid hsl pacar negatif 

gratis pakai bpjs 

pos 

1673 
Ngelihat replynya kok mahal2 yakk ?  

Alhamdulillah bapak 9 hari di RS 

confirm + semua biaya free pakai bpjs.. 

lihat replynya mahal confirm 

biaya free pakai bpjs 
pos 

1674 

Tyt ada aja keluarga pasien malem2 yg 

teriak2 karena lama penanganan di igd 

dan baru masuk kamar dah dipanggil 

sama allah :"),sering banget denger kek 

gini :),dan juga treat rs ke pasien bpjs dan 

umum sedikit berbeda dari segi obat dan 

kecepatan ditangani :') 

tyt keluarga pasien malam 

teriak tangan igd masuk kamar 

panggil allah dengar treat 

pasien bpjs beda segi obat cepat 

tangan 

neg 

1675 

Pendarahan pertama di tahun 2017 itu 9 

jam. Pendarahan kedua hari ini dari jam 5 

pagi sampai jam 4 sore. Setelah 

mendatangi 2 IGD RS, 1 Klinik gigi & 

berakhir di RS Prikasih. Walau tdk 

dicover BPJS, #AkuGapapa  Berat sekali 

melewati hari ini, tp tetep bersyukur, 

alhamdulillah! 

darah jam darah jam pagi jam 

sore igd klinik gigi prikasih 

tidak dicover bpjs berat syukur 

neg 

1676 

Ke psikiater nder. Bisa pakai BPJS kok 

sekarang. Aku juga kena depresi berat 

kemarin dan Alhamdulillah udah hampir 

sembuh setelah berobat ke psikiater 

psikiater nder pakai bpjs sentuh 

depresi berat kemarin sembuh 

obat psikiater 

pos 

1677 

Semoga makin lancar ya Ayuna, ini dulu 

niatnya ditabung buat dana lahiran tapi 

alhamdulillah bs pakai bpjs hehe jd 

diterusin aja wis 

lancar ayuna niat tabung dana 

lahir pakai bpjs diterusin wis 
pos 

1678 
Dua bulan lalu sempat bolak-balik dokter 

gigi. Capek banget.   Dompet pun capek. 

Ngga pake bpjs karena biar cepat. 

bolakbalik dokter gigi lelah 

dompet lelah tidak pakai bpjs 

cepat 

neg 

1679 

Hai Tweeps, BPJS Kesehatan udah 

Optimal Perbaiki Kualitas Layanan di 

Faskes lho. Semua demi memberikan 

pelayanan terbaik nih. Udah banyak yg 

ngerasain manfaatnya. 

tweeps bpjs sehat optimal 

kualitas layan faskes layan 

manfaat 

pos 

1680 
Alhamdulillah turun juga airdrop dari 

pemerintah, terakhir banget ya bun blt 

bpjs nya 

turun airdrop perintah bun blt 

bpjs 
pos 

1681 @SSuhermina Alhamdulillah kalau 

memang sudah ada perbaikan kualitas 
kualitas faskes bpjs pos 
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faskes.. Jadi makin aduhai dah sama bpjs 

kalau gini tu.. 

1682 

Gak perlu ribet, ga perlu repot. Vaksin 

Covid 19 gratiss tanpa syarat macam².  

Alhamdulillah, BPJS selalu berusaha 

melakukan yg terbaik untuk masyarakat.  

#BPJSKesehatan 

tidak susah tidak repot vaksin 

covid gratiss syarat bpjs usaha 

laku masyarakat 

pos 

1683 Alhamdulillah sudah cair blt BPJS, 

terima kasih 
cair blt bpjs terima kasih pos 

1684 

Waktu itu belum terima bpjs jadi 

pelayanan nya bener2 dilayanin bangeet, 

menurut info sekarang udah bisa terima 

bpjs moga aja dipertahanin pelayanan 

nya. Huhehe sekian, btw akhir tahun 

kemaren bener2 menegangkan, 

Alhamdulillah sampe sekarang Mbah 

kakung masih sehat 

belum terima bpjs layan 

dilayanin bangeet info terima 

bpjs dipertahanin layan huhehe 

sekian btw kemaren tegang 

mbah kakung sehat 

pos 

1685 
@MoodlessD @mynameishelmi 

@virarapf alhamdulillah untungnya ada 

bpjs ya jah wkwkwk 

untung bpjs jah wkwkwk pos 

1686 

RT @dianahrtp: Alhamdulillah 

administrasi persalinan pakai BPJS kelas 

3 akhirnya selesai juga. Dan 

alhamdulillah rejeki banget RS Happy 

Lan… 

administrasi salin pakai bpjs 

kelas selesai rejeki happy lan 
pos 

1687 

RT @Iwankristanto15: @YRadianto 

Alhamdulillah gratis tanpa kecuali, 

berarti pernyataan dari BPJS nggak 

nyambung apa yang di uncapkan Pak 

@jokowi 

gratis arti nyata bpjs tidak 

nyambung uncapkan 
neg 

1688 

@YRadianto Alhamdulillah gratis tanpa 

kecuali, berarti pernyataan dari BPJS 

nggak nyambung apa yang di uncapkan 

Pak @jokowi 

gratis arti nyata bpjs tidak 

nyambung uncapkan 
neg 

1689 

Alhamdulillah ya,  @BPJSKesehatanRI  

Optimal Perbaiki Kualitas Layanan di 

Faskes loh teman-teman. Semoga dengan 

ini, semakin baik pelayanan kesehatan 

dan administrasi untuk masyarakat ya. 

https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/202

01216190630-83-583107/bpjs-kesehatan-

optimal-perbaiki 

optimal kualitas layan faskes 

temanteman layan sehat 

administrasi masyarakat 

pos 

1690 
@dah__gituaja Alhamdulillah  kalo 

BPJS aku  aktif  Ka @dah__gituaja Dari 

perusahaan tempat aku kerja .. Wkwkwk 

bpjs aktif kak usaha kerja 

wkwkwk 
pos 

1691 

@PartaiSocmed Ibuku CKD, tiap 

minggu rutin hemodialisa full d cover 

BPJS alhamdulillah belum merasa dpt 

pelayanan yg tidak baik. 

ckd minggu rutin hemodialisa 

full cover bpjs belum layan 

tidak 

pos 
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1692 
@daunsirih5 Alhamdulillah gratis ya... 

klo bayar bisa kelabakan orang2 karena 

biayanya gak di cover bpjs 

gratis bayar labak orang biaya 

tidak cover bpjs 
pos 

1693 @hnurwahid @jokowi Alhamdulillah 

akhirnya kartu BPJS gw kepake juga 
kartu bpjs kepake pos 

1694 

@muslich_imam @h0me_al0ne 

@RahmanRivali @AT_AbdillahToha 

Alhamdulillah banyak kebantu dr ikutan 

BPJS. 

bantu bpjs pos 

1695 
Alhamdulillah Pas Tes Rapid Garis 1, 

Tapi Sayang Pas Tes Bayar nya 160 k 

dan gak bisa pake BPJS 

pas tes rapid garis sayang pas 

tes bayar tidak pakai bpjs 
neg 

1696 
@RahmanRivali @AT_AbdillahToha 

Alhamdulillah 2 bulan lalu udah daftar 

BPJS. Berarti gw sekeluarga dapet gratis. 

daftar bpjs arti keluarga gratis pos 

1697 

@dGreatsss @hnurwahid @jokowi 

@BPJSKesehatanRI Situ aja yg apes. 

Mertua saya pakai bpjs sekeluarga. 

Mama sudah operasi tulang, beberapa 

kali opname krn penyakitnya, papa 

operasi hernia, dan terakhir papa dirawat 

krn covid19. Adek pun pakai fasilitas 

bpjs utk opname & perawatan gigi. 

Alhamdulillah lancar semua, ga pake 

ribet 

apes mertua pakai bpjs keluarga 

mama operasi tulang kali 

opname sakit papa operasi 

hernia papa rawat covid adek 

pakai fasilitas bpjs opname gigi 

lancar tidak pakai susah 

pos 

1698 
RT @humaira679: Rugi g pake BPJS.. 

suatu saat anda akan tau gimana rasanya 

tanpa BPJS.. 

rugi pakai bpjs bpjs pos 

1699 Alhamdulillah BPJS aktif.dan selalu 

membayar iuran. 
bpjs aktif bayar iur pos 

1700 
@menggauli_ Alhamdulillah sekarang 

bpjs nya udah berguna kan ? semangat 

gusy stay safie 

bpjs semangat gusy safie pos 

1701 Rugi g pake BPJS.. suatu saat anda akan 

tau gimana rasanya tanpa BPJS.. 
rugi pakai bpjs bpjs pos 

1702 Alhamdulillah saya n keluarga tak pakai 

BPJS. 
keluarga tidak pakai bpjs neg 

1703 @qqhzd @ristakaarjn kedukun beranak 

aja, pake bpjs sapa tau gratis. 

dukun anak pakai bpjs sapa 

gratis 
pos 

1704 @ntijamet @Kanabis_ID Sementara 

subsidi bpjs dicabut 
subsidi bpjs cabut neg 

1705 @chilnom enggak, udah ada bpjs tuh tidak bpjs pos 

1706 
@biancamgdln @muliadilim Di smrg jg 

gabisa minta rujukan bpjs gt dr 

puskesmas. 

smrg jangan tidak bisa rujuk 

bpjs puskesmas 
neg 

1707 

@tanyainrl halo nderr, setau aku 

sekarang ke psikiater udah bisa pake 

bpjs. ke puskesmas dulu terus semisal 

harus ditangani lebih lanjut kamu bakal 

nderr setau psikiater pakai bpjs 

puskesmas tangan rujuk konsul 

pol jiwa 

pos 
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di di rujuk ke rs buat konsul ke poli 

jiwanya 

1708 @yyuuuuuuunn @KediriFess Itu bisa 

dicover BPJS nggak sih Has? 
dicover bpjs tidak has pos 

1709 
@BPJSKesehatanRI mohon petunjuknya 

apakah BPJS kesehatan bisa digunakan 

untuk tes swap 

mohon bpjs sehat tes swap pos 

1710 @sesuaidosis Variasi sih beda2.. kalo 

make bpjs gratis 
variasi beda make bpjs gratis pos 

1711 

@muliadilim 2 bulan lalu pernah 

dinyatakan suspect covid + kena DBD 

dan dirawat di RS Swasta 6 hari 

Alhamdulillah semua full cover BPJS. 

Meski hasil akhirnya ternyata, 

Alhamdulillah, tidak kena covid.  

Semoga selalu sehat dan hati hati deh, 

diisolasi sesungguhnya tidak enak 

nyata suspect covid sentuh dbd 

rawat swasta full cover bpjs 

hasil nyata tidak sentuh covid 

sehat hati hati isolasi sungguh 

tidak enak 

pos 

1712 @BudiGSadikin @nirwan_anestesi Pak 

menteri..tolong turunin iuran bpjs 
menteri tolong turunin iur bpjs neg 

1713 
seneng hangout/kumpul2 ga penting 

entar giliran sakit bayar rs nya ngajuin 

bpjs 

senang hangout kumpul tidak 

entar gilir sakit bayar ngajuin 

bpjs 

pos 

1714 

kita berdua bontot. Soalnya gua waktu itu 

takut bgt sama rs dan gaberani kesana 

jdnya nyokap yg kesana habis balik kerja 

buat jenguk mba. Tp krn mba gaada bpjs 

dan biaya makin mahal jdnya mba 

terpaksa dibawa pulang & dirawat di 

kontrakan sama teman"nya 

bontot takut gaberani kesana 

jdnya kesana habis kerja jenguk 

kakak kakak tidak ada bpjs 

biaya mahal jdnya kakak paksa 

bawa pulang rawat kontrak 

teman 

pos 

1715 

RT @VeritasArdentur: Kalau dari PoV 

ini, ahok dulu itu sosdem sekali.  Tiap 

ada rakyat mengeluh soal kesehatan, 

secara proper dia suruh bikin BPJS dulu. 

Sisanya dihandle daops gubernur.  

Pastikan dulu agar rakyat bs ikut gotong 

royong menolong dirinya, kalau mentok 

baru gratisan. 

pov ahok sosdem rakyat keluh 

sehat proper suruh bpjs sisa 

dihandle daops gubernur rakyat 

gotong royong tolong mentok 

gratis 

pos 

1716 

Kalau dari PoV ini, ahok dulu itu sosdem 

sekali.  Tiap ada rakyat mengeluh soal 

kesehatan, secara proper dia suruh bikin 

BPJS dulu. Sisanya dihandle daops 

gubernur.  Pastikan dulu agar rakyat bs 

ikut gotong royong menolong dirinya, 

kalau mentok baru gratisan. 

pov ahok sosdem rakyat keluh 

sehat proper suruh bpjs sisa 

dihandle daops gubernur rakyat 

gotong royong tolong mentok 

gratis 

pos 

1717 

Nah pinter banget setuju dah. BPJS itu 

intinya subsidi silang. Ada yang berbayar 

buat yang mampu dan tidak berbayar 

untuk yang kurang mampu. Ada yang 

butuh dan ada yang tidak. 

pinter tuju bpjs inti subsidi 

silang bayar tidak bayar butuh 

tidak 

pos 
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1718 @Hanifah_Nila Benar banget.. BPJS 

menolong ketika sakit 
bpjs tolong sakit pos 

1719 

@keepoaja Lagian bukannya menjadi 

peserta BPJS itu wajib ya? Karena itu 

memang program untuk saling tolong 

menolong… 

buk bpjs wajib program tolong 

tolong 
pos 

1720 @dhammatara Susah dahh bpjs mah 

wkwk 
susah dahh bpjs wkwk neg 

1721 

Kalo minis tinggi katanya susah turun 

sih, terus kako silinder kayanya gabisa 

sih. Tapi gatau yaa, mending cek dokter 

aja pake bpjs gabayar tapi ke puskesmas 

dulu 

minis susah turun kako silinder 

kaya tidak bisa tidak tahu 

mending cek dokter pakai bpjs 

gabayar puskesmas 

pos 

1722 

Saya kebetulan kerja di rs pak. Swasta 

pula Tiap denger billing pasien bikin 

jantung copot. Kayanya kerja bagai lebah 

jg susah Makanya pake asuransi swasta, 

kantor, dan bpjs. Biar kalo amit2 sakit, ga 

harus ngerepotin orang dan bisa 

maksimal perawatannya.. Sehat selalu! 

kerja swasta dengar billing 

pasien jantung copot kaya kerja 

lebah jangan susah pakai 

asuransi swasta kantor bpjs 

amit sakit tidak ngerepotin 

orang maksimal sehat 

pos 

1723 bpjs prb bikin susah hees bpjs prb susah hees neg 

1724 

Jika ada yg bertanya knp g pake BPJS.  

Bpjs saya g aktif krn utk makan pun kita 

susah.  Apalagi utk bayar tagihan 

bulanan 

knp pakai bpjs bpjs aktif makan 

susah bayar tagih 
neg 

1725 

skrg dah resign, dah lama jg resign nya. 

aku minta paklaring aja susah bgt sampe 

skrg wkwk. mau gawe lagi juga butuh 

paklaring woy wkwk.  mau cairin bpjs 

juga butuh paklaring. lembaga keuangan 

tapi lambat banget ya kalo gadikasih 

uang wkwk. harus disogok dulu kali ya 

biar cepet? 

resign jangan resign paklaring 

susah wkwk gawe butuh 

paklaring woy wkwk cairin bpjs 

butuh paklaring lembaga uang 

lambat gadikasih uang wkwk 

sogok kali cepet 

neg 

1726 

RT @ratihazis: Bpjs tuh bayar, bukan 

ngutang gue. Bukan yg baru sakit trus 

daftar bpjs. Giliran sekarang butuh bgt 

susah bgt gila… 

bpjs bayar bukan hutang bukan 

sakit daftar bpjs gilir butuh 

susah gila 

neg 

1727 

Bpjs tuh bayar, bukan ngutang gue. 

Bukan yg baru sakit trus daftar bpjs. 

Giliran sekarang butuh bgt susah bgt 

gila… 

bpjs bayar bukan hutang bukan 

sakit daftar bpjs gilir butuh 

susah gila 

neg 

1728 

Puskesmas memang ada ambulans, tapi 

kadang susah aksesnya. Di mBantul 

pernah viral pasien kanker yang kesulitan 

pakai ambulans buat rujukan ke Sardjito. 

Alasannya karena status BPJS si pasien 

tidak mengkaver biaya ambulans. 

puskesmas ambulans susah 

akses mbantul viral pasien 

kanker sulit pakai ambulans 

rujuk sardjito alas status bpjs 

pasien tidak kaver biaya 

ambulans 

neg 

1729 @Seaworth_Davoz @Bwndil 

@zayndeschias @jokowi Reward kontol 

reward kontol paham tidak 

rakyat sulit bayar bpjs 
neg 
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kau? ...ngerti gk kau rakyat bnyk yg sulit 

bayar bpjs..… 

1730 

Otak kau itu mmng isimya taik...anak 

gerwani...tdi kau blng prioritas yg taat 

bpjs...tau gk kau kontol..rakyat bnyk yg 

susah gk sanggup byar bpjs.. dan yg 

susah itu bnyk kaum kau cebong tolol yg 

gk pernah bisa berpikir..krn gk pnya 

otak...mikir nasi bungkusaj 

otak isimya tahi anak gerwani 

blng prioritas taat bpjs tidak 

kontol rakyat susah capek byar 

bpjs susah kaum cebong bodoh 

tidak pikir tidak otak pikir nasi 

bungkusaj 

neg 

1731 

Pas udh prtengahan maret nih ya, kan 

corona tuh kuliah online doang kan ya jd 

gw bnyk isolasi diri di rmh apalagi gw 

smpet sakit mana bpjs blm pindah tar 

susah, nah gw di kos aja lama bgt ampe 

stres lah, iya sih ada tmen kos cuma gw 

ya sekedar temen kos gitu loh ga deket 

bgt 

pas prtengahan maret corona 

kuliah isolasi rmh smpet sakit 

bpjs belum pindah tar susah kos 

stres tmen kos sekedar teman 

kos tidak 

neg 

1732 

Indonesia tanah air ku..  Tanahku sewa, 

airku beli. berakit-rakit infrastruktur 

dibuat dan diakui. namun bpjs tak kuasa 

membayar rumah Sakit. Indonesia tanah 

airku..   teman-temanku susah mencari 

kerja 

indonesia tanah air tanah sewa 

air beli berakitrakit infrastruktur 

bpjs tidak kuasa bayar rumah 

sakit indonesia tanah air 

temantemanku susah cari kerja 

neg 

1733 

RT @astridlaurenza: @andriekaryadi 

Lagian bikin BPJS juga gak susah ?? aku 

aja daftarin aku dan anakku cuma sekali 

dateng ke kantor BPJS 

bpjs tidak susah daftarin anak 

kantor bpjs 
pos 

1734 

@andriekaryadi Lagian bikin BPJS juga 

gak susah ?? aku aja daftarin aku dan 

anakku cuma sekali dateng ke kantor 

BPJS 

bpjs tidak susah daftarin anak 

kantor bpjs 
pos 

1735 
@ariemega @aewin86 @pepsigolda 

Ngaco... yg ada negara nyubsidi BPJS...   

Tinggal bayar iuran bulanan susah amat... 

ngaco negara nyubsidi bpjs 

tinggal bayar iur susah 
pos 

1736 

Yg satu harga gamoang diatur cari 

cuannya gampang..yg satunya lagi susah 

diatur..yg dipikirkan mrk tetap saja cari 

cuan dr penderitaan rakyat..lagian gha 

ada yg gratis..syaratnya hrs jadi peserta 

bpjs dan gha nunggak.. 

harga gamoang atur cari 

cuannya gampang susah atur 

pikir mrk cari cuan deritaan 

rakyat gha gratis syarat hrs bpjs 

gha nunggak 

neg 

1737 Ya allah padahal bpjs gue bayar lho 

minta rujukan aja susah bener, taik 
allah bpjs bayar rujuk susah tahi neg 

1738 

Nah itu yg penting, dijelasin bukan digas. 

Prnah ada momen aku nanya diagnosa 

malah digas. Nanya obat digas jg. Aku 

gas balik aja "jgn karena sy bpjs ya dok, 

sus, susah bgt dpt info" Mulai dr situ, 

dokternya mulai jwb apapun yg ditanya 

walaupun tetep beda sama umum tp 

lumayan lah 

dijelasin bukan gas prnah 

momen nanya diagnosa gas 

nanya obat gas jangan gas 

jangan bpjs dok sus susah info 

dokter beda lumayan 

neg 
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1739 
Tapi boong... khusus rajin bayar bpjs 

katanya lah orang miskin bakal makan 

aja susah ....... 

bohong khusus rajin bayar bpjs 

orang miskin makan susah 
neg 

1740 

Hore vaksin gratis* SKB  Mikirin buat 

makan besuk saja susah. Ini lagi disuruh 

mikirin iuran BPJS buat dapat vaksin 

GRATIS! 

vaksin gratis skb pikir makan 

besuk susah suruh pikir iur bpjs 

vaksin gratis 

neg 

1741 

@BPJSKesehatanRI  mohon 

kebijaksanaannya atau pengertiannya 

kami orang susah bila harus dicicil pun 

kami gak sanggup karena harus lunas 

sampe thn depan sedangkan penghasilan 

blm tentu stabil smpe thn depan tolong 

kami rakyat kecil pak/bu #BPJS 

mohon bijaksana erti orang 

susah cicil capek lunas dang 

hasil belum stabil smpe tolong 

rakyat 

neg 

1742 

Karena jiwamu lebih berharga drpada 

menghamba uang. Btw k psikolog/ 

psikiater dicover BPJS kok. Mental 

damage susah dan lama sembuhnya. Jd 

take care and protect it at all costs! 

jiwa harga drpada hamba uang 

btw psikolog psikiater dicover 

bpjs mental damage susah 

sembuh take hati protect all 

costs 

pos 

1743 

Masalahnya bukan di bayar iurannya, tpi 

utk bikin bpjs itu ada syarat ktp dan KK, 

masalah muncul ketika ingin membuat 

itu.   Misal ya mereka yg dtg ke jakarta 

dan tinggal tak menetap atau 

menggelandang, biasa susah dpt 

identitas, teman2 transpuan, dll, dan 

angkanya jutaan. 

bukan bayar iur bpjs syarat 

kartu tanda penduduk kakak 

muncul jakarta tinggal tidak 

gelandang susah identitas teman 

transpuan dll angka juta 

neg 

1744 

Tak bingung bingung pak wes GK usah 

di vaksin klo berbayar ... Cari duit susah 

serbah susah di tambhn ini vaksin 

berbayar harus peserta BPJS klo 

grts...wong susah cari duit ribet 

tidak bingung bingung wes 

tidak vaksin bayar cari uang 

susah serbah susah tambhn 

vaksin bayar bpjs grts orang 

susah cari uang susah 

neg 

1745 

Kalau pakai syarat BPJS aktif bebas 

tunggak bisa Gratis vaksin , pasti banyak 

yang tidak di vaksin.. wong lagi susah 

hidup sekarang ... @KemenkesRI   

@BPJSKesehatanRI 

pakai syarat bpjs aktif bebas 

tunggak gratis vaksin tidak 

vaksin orang susah hidup 

neg 

1746 
Ke faskes 1 dulu bos.. kalo emang 

kondisi gawat langsung ke UGD kalo 

diagnosa dokter parah bisa BPJS 

faskes bos kondisi gawat ugd 

diagnosa dokter parah bpjs 
pos 

1747 
Hadew kenapa si pakek paklaring segala 

kalo mau klaim bpjs.  Susah minta 

paklaring email ke hrd juga kagak dibls2 

hadew pakek paklaring klaim 

bpjs susah paklaring email hrd 

dibls 

neg 

1748 

Banyak juga yg bilang susah berobat 

karena masalah biaya..  Waaittt.ini 2020 

gaess, dengan BPJS penanganan kondisi 

ini dari awal sampai akhir GRATIS..  

"Dok tapi kami ga mmpu bayar!"   Daftar 

penerima bantuan pemerintah dong, 

bilang susah obat biaya waaitt 

gaess bpjs tangan kondisi gratis 

dok tidak mmpu bayar daftar 

terima bantu perintah orang hak 

akses sehat layak optimal 

pos 
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semua org berhak akses kesehatan yg 

layak dan optimal! 

1749 

@wayangboneka @Bwndil Ya krn gw 

udah liat BPJS udah cukup nolong 

anggotanya. Ada yg dioperasi smp 

ratusan juta, dicover sbagian besar oleh 

BPJS. 

lihat bpjs nolong anggota 

operasi smp ratus juta dicover 

sbagian bpjs 

pos 

1750 

Tyt ada aja keluarga pasien malem2 yg 

teriak2 karena lama penanganan di igd 

dan baru masuk kamar dah dipanggil 

sama allah :"),sering banget denger kek 

gini :),dan juga treat rs ke pasien bpjs dan 

umum sedikit berbeda dari segi obat dan 

kecepatan ditangani :') 

tyt keluarga pasien malam 

teriak tangan igd masuk kamar 

panggil allah dengar treat 

pasien bpjs beda segi obat cepat 

tangan 

neg 

1751 Swab antigen di kimia farma dah kayak 

antri bpjs 

swab antigen kimia farma antre 

bpjs 
neg 

1752 

Maaf ya ga bisa jadi anak yang sweet, 

gabisa jadi anak yang punya kata kata 

yang nenangin dan bikin seneng. Besok 

kalo aku udah kerja ga perlu lagi pake 

bpjs dan antri panjang buat priksa buat 

dapet obat, biar aku jadi anak yang bisa 

berguna. Sekali lagi maaf ga bisa jd anak 

baik 

maaf tidak anak sweet tidak 

bisa anak nenangin senang 

besok kerja tidak pakai bpjs 

antre priksa obat anak maaf 

tidak anak 

neg 

1753 

Mknya org males.byr bpjs.kl nagih email 

trs.mau ke rs hrs ke klinik.dl minta.surat 

rujukan.siapin mental.ngadepin petugas 

klinik n dokter yg jutek. Trs abis dpt 

surat rujukan siap2 antri panjaaaaanggg 

dan laamaaaaaaaa. Kl darurat bth kamar 

susahnya setengah mati.semua blg 

penuh.. 

mknya orang malas byr bpjs 

nagih email hrs klinik surat 

rujuk siapin mental ngadepin 

tugas klinik dokter jutek habis 

surat rujuk antre panjaangg 

laamaa darurat bth kamar susah 

mati bilang penuh 

neg 

1754 

pada yg bilang kan ditanggung 

pemerintah... mohon take note ya kalau 

dibeberapa daerah itu bpjs lambat bgt 

huft, giliran swab aja harus nunggu 

seharian (antri doang). Karena ya mmg 

lagi penuh kan, pusing juga RS nya. Tp 

kalo bayar sendiri di Siloam gt cepet baru 

cepet beb 

bilang tanggung perintah 

mohon take note daerah bpjs 

lambat huft gilir swab tunggu 

antre mmg penuh pusing bayar 

siloam cepet cepet beb 

neg 

1755 

Makan di sate klathak Pak pong enak, tp 

berasa seperti antri Bpjs, lama banget 

bundsay. Pesen jam 12 siang baru dapet 

makan jam 4 sore 

makan sate klathak pong enak 

asa antre bpjs bundsay sen jam 

siang makan jam sore 

neg 

1756 

@yourcutiiepiee Ke dokter keluarga yg 

di faskes bpjs minta surat pengantar buat 

periksa kendokter mata. Aku si ke dokter 

yg di rs (adanya). Nah dibrs daftar buat 

antri ke dokter mata lalu diperiksa dan 

mendapat resep. Bawa resepnya ke optik 

dokter keluarga faskes bpjs 

surat periksa kendokter mata 

dokter dibrs daftar antre dokter 

mata periksa resep bawa resep 

optik kerjasama bpjs bund 

jangan apotek xixixi 

pos 
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yang kerjasama dg bpjs ya bund jgn ke 

apotek xixixi 

1757 Untung aja smua biaya oprasi pk bpjs 
untung smua biaya oprasi pakai 

bpjs 
pos 

1758 @awabyusoo Banyak antrian curhat di 

elu mah kaya antri bpjs 
antri curhat kaya antre bpjs neg 

1759 @mchkanam dicover bpjs ta dicover bpjs tugas akhir pos 

1760 

@UPIfess dan di rs Melinda2 bisa pake 

bpjs ya. ada lagi di rs TNI Dustira 

Cimahi bisa cover bpjs jugaaa semangat 

ya, yuk dikonsultasikan :) 

melinda pakai bpjs tni dustira 

cimahi cover bpjs jugaa 

semangat konsultasi 

pos 

1761 
@SSuhermina Penyakit apa saja yang di 

cover oleh BPJS Kak?? kalau terpapar 

Corona di cover juga nggak?? 

sakit cover bpjs kak papar 

corona cover tidak 
pos 

1762 RT @AdityaDodoot: Andai test swab di 

cover bpjs ~ 
andai test swab cover bpjs pos 

1763 Andai test swab di cover bpjs ~ andai test swab cover bpjs pos 

1764 @kerakteloorr @jiemiardian Psikiater ke 

cover BPJS kok, aku juga gitu 
psikiater cover bpjs pos 

1765 
Tahun Depan, BPJS Cover 

Pelayanan Spesialis 

https://t.co/UR8L0wCMTx 

bpjs cover layan spesialis pos 

1766 

Soal vaksin gg usah serius2 deh. Dan gg 

perlu diwajibkan. Yg mau aja. Kalau 

berat untuk menggratiskan, cover BPJS 

aja; tapi inget jgn ngutang lagi ya.. 

vaksin serius wajib berat gratis 

cover bpjs jangan hutang 
pos 

1767 

Sehat yok badan aku, ga boleh sakit 

soalnya biaya RS mahal mau pake BPJS 

kelas I pun pasti digilir ke kelas III dan 

pake asuransi lain juga malesin karena ya 

bakal paham gimana perbedaan treat RS 

kalo pake biaya pribadi. (+ Mom lagi 

isn't in the town so please jangan drop 

yaa) 

sehat yok badan tidak sakit 

biaya mahal pakai bpjs kelas 

gilir kelas iii pakai asuransi 

malesin paham beda treat pakai 

biaya pribadi mom isn teh town 

please jangan drop 

neg 

1768 
Iso gak sih sebenere BPJS meng-cover 

test covid ? Swab-rapid dll ? Ben gratis 

maksudku i~ 

iso tidak sebenere bpjs 

mengcover test covid swabrapid 

dll ben gratis maksud 

pos 

1769 
@Phata19311070 Yang oral ga mempan 

mas katanya. Mudah2an ini bisa ke cover 

bpjs 

oral tidak mempan abang 

mudah cover bpjs 
pos 

1770 

Demi hidup mental yang sehat, memang 

betul keputusannya untuk rehat dari 

pekerjaan trsb. Bpjs cuma cover 

kesehatan fisik, harusnya bisa cover buat 

psikis jg ya. 

hidup mental sehat putus rehat 

kerja trsb bpjs cover sehat fisik 

cover psikis jangan 

neg 

1771 
Koreksi dikit. Isoman 1 hari untuk OTG 

ngikut standar WHO. BPJS Kes juga 

berdasarkan rekomendasi ini untuk cover  

koreksi dikit isoman otg ngikut 

standar who bpjs kes dasar 

rekomendasi cover pasien 

pos 
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Untuk pasien dengan gejala harus isoman 

sampai gejala hilang dan tes swab 

negatif. Kasus dg gejala ini beragam 

banget lamanya sampai akhirnya 

dinyatakan negatif 

gejala isoman gejala hilang tes 

swab negatif gejala agam nyata 

negatif 

1772 
RT @_AwayDay: Intinya wajib rapid 

dan swab dulu, dan ga di cover BPJS.   

Gilak! 

inti wajib rapid swab tidak 

cover bpjs gila 
neg 

1773 Intinya wajib rapid dan swab dulu, dan 

ga di cover BPJS.   Gilak! 

inti wajib rapid swab tidak 

cover bpjs gila 
neg 

1774 

dengan kata lain, penganganan utk bayi 

s.d. kelahiran ditanggung mandiri. stlh 

lahir, bs didaftarkan (langsung aktif), shg 

apabila ada tindakan/perawatan penyerta 

stlh kelahiran (kepada bayi yg br lahir), 

bs lgsg cover bpjs. 

angan bayi lahir tanggung 

mandiri stlh lahir daftar aktif 

shg tindak stlh lahir bayi lahir 

cover bpjs 

pos 

1775 

RT @Pharmacweet: Misal terkendala 

biaya, sampaikan ke dokternya, misal 

untuk mengganti obat jadi generik.   

Atau, BPJS cover lho pengobatan… 

kendala biaya dokter ganti obat 

generik bpjs cover obat 
pos 

1776 

Misal terkendala biaya, sampaikan ke 

dokternya, misal untuk mengganti obat 

jadi generik.   Atau, BPJS cover lho 

pengobatan… 

kendala biaya dokter ganti obat 

generik bpjs cover obat 
pos 

1777 
@zooperjunior @galgadotsf 

@renerubyren @ohmybeautybank Di 

tanggung bpjs semua atau nggak kak? 

tanggung bpjs tidak kak pos 

1778 Rapid antigen bisa di cover bpjs gasik? rapid antigen cover bpjs gasik pos 

1779 
@banjarbase Bpjs rasanya meng-cover 

biaya gasan konsultasi psikolog, kalau 

punya coba ke puskesmas ? 

bpjs mengcover biaya gas 

konsultasi psikolog coba 

puskesmas 

pos 

1780 
@butirancokocip @adsafha Itu namanya 

emang gratis, d cover bpjs,  Kalau  ga d 

cover bpjs namanya bayar 

nama gratis cover bpjs tidak 

cover bpjs nama bayar 
pos 

1781 

@akundihackmulu @arisrmd Kalo solusi 

perawatan kesehatan tidak berbayar itu 

ada BPJS, Ini dari pemerintah. Kalau 

swasta ada asuransi kesehatan. Untuk 

BPJS gratis jika pasien sudah positif 

covid, semisal bapak habis kontak 

dengan pasien covid lalu bapak dirujuk 

tes swab sebagai screening 

solusi sehat tidak bayar bpjs 

perintah swasta asuransi sehat 

bpjs gratis pasien positif covid 

habis kontak pasien covid rujuk 

tes swab screening 

pos 

1782 @HERMAN2578 Bisa di tanggung bpjs 

ga ya 
tanggung bpjs tidak pos 

1783 

@PartaiSocmed Ibuku CKD, tiap 

minggu rutin hemodialisa full d cover 

BPJS alhamdulillah belum merasa dpt 

pelayanan yg tidak baik. 

ckd minggu rutin hemodialisa 

full cover bpjs belum layan 

tidak 

pos 
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1784 
@daunsirih5 Alhamdulillah gratis ya... 

klo bayar bisa kelabakan orang2 karena 

biayanya gak di cover bpjs ? 

gratis bayar labak orang biaya 

tidak cover bpjs 
pos 

1785 

Puskesmas minta rujukan > dokter > 

optik yg kerjasama sm bpjs  Tp pas bikin 

kacamatanya cuma dapet potongan harga 

doang ga full gratis kecuali kalo 

kacamatanya murah yg bisa ke cover bpjs 

puskesmas rujuk dokter optik 

kerjasama bpjs pas kacamata 

potong harga tidak full gratis 

kacamata murah cover bpjs 

pos 

1786 

@PemkotaBogor  min, saudara saya mau 

di rawat di rs, namun prosedurnya harus 

swab dulu, sedangkan swab  di sana gak 

di cover bpjs, dan harga nya 1jt per 

orang, dan pendamping pasien juga harus 

di swab, jd 2jt, haduh mohon info min rs 

mana yg swab nya murah 

urus saudara rawat prosedur 

swab dang swab tidak cover 

bpjs harga orang damping 

pasien swab haduh mohon info 

urus swab murah 

neg 

1787 
RT @habluminalove: denger-denger 

nanti dana kesehatan nggak dicover bpjs 

lagi 

dengerdenger dana sehat tidak 

dicover bpjs 
neg 

1788 denger-denger nanti dana kesehatan 

nggak dicover bpjs lagi 

dengerdenger dana sehat tidak 

dicover bpjs 
neg 

1789 

@khasanahh_ @yourcutiiepiee Kalo 

pake bpjs periksa matanya jg gratis si. 

Nah potongannya itu tergantung bpjs nya 

kelas brapa. Kalo kelas 1 biasanya 

lumayan lah bisa sampe 150an ketoke 

pakai bpjs periksa mata jangan 

gratis potong gantung bpjs 

kelas kelas lumayan toke 

pos 

1790 

Udh bayar tunggakan via autodebet BNI, 

tapi setelah 5 hari tatus BPJS belum aktif. 

Komplain via aplikasi, disuruh ke kantor, 

via twitterpun katanya harus ke kantor. 

Udh ke kantor, disuruh online. jadi 

gimana nih, Min? Kok malah lempar 

lemparan gini sih?  @BPJSKesehatanRI 

bayar tunggak autodebet bni 

tatus bpjs belum aktif komplain 

aplikasi suruh kantor twitterpun 

kantor kantor suruh urus lempar 

lempar 

neg 

1791 bayar bpjs setahun berat juga ya per 

tahun 2021 *baru sadar* hiks 
bayar bpjs berat sadar hiks neg 

1792 ada gasii yang perna ke psikiater pake 

bpjs? gimana caranya 
gasii perna psikiater pakai bpjs pos 

1793 

@BPJSKesehatanRI halo bpjs saya mau 

nelp cs bpjs kenapa nomornya sibuk ya 

sudah dr siang dihubungi? Saya mau 

nanya2 mengenai pembayaran tagihan 

bpjs nelp bpjs nomor sibuk 

siang hubung nanya kena bayar 

tagih 

neg 

1794 @Naunaback ndak usah......kan bisa pake 

bpjs....ngapai gak diurus... 

tidak pakai bpjs ngapai tidak 

urus 
pos 

1795 @SFT91SOLAR Ndak mauuu... Pake 

kartu bpjs aja ntar... 
tidak mauu pakai kartu bpjs pos 

1796 Selama itukah kalo pake BPJS? pakai bpjs pos 

1797 
@brownsgrboba Bener bgtt ini.. harga 

obat w juga jutaan harganya tp untung 

ada bpjs jd gratis 

bgtt harga obat juta harga 

untung bpjs gratis 
pos 
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1798 Bpjs naik muluuuuuuuuuuuu !!!! bpjs muluu neg 

1799 Pake BPJS konsul dan tebus obat gratis. 
pakai bpjs konsul tebus obat 

gratis 
pos 

1800 Bpjs naik muluuuuuuuuuuuu !!!! bpjs muluu neg 

1801 

Iya, gabisa sekali tatap trs lgs diagnosa. 

Kalo km mau aku rekomendasiin ke 

RSUD aja bilang mau konsul di poli 

jiwa. Dulu aku konsul+tebus obat sekitar 

60rb-an (non BPJS) kalo pake BPJS 

mungkin gratis smw 

tidak bisa tatap lgs diagnosa 

rekomendasiin rsud bilang 

konsul pol jiwa konsul tebus 

obat rban non bpjs pakai bpjs 

gratis smw 

pos 

1802 

@R21Wid @ridoyando P 

@bonggbudiharto, P @sherpa701 mhn 

maaf,bkn sy lancangFolded 

handspengalaman sy,terapi butuh 

berkali,lbhbaik BPJS,uang bisa di buat 

transport,beli keperluan lainy,vit,makann 

sehat, itu jg penunjang kepulihn Sy terapi 

sdh 1thn BPJS,skrg jg msh terapi Bln 

nnti rogsen,MRI,CTScan puluhn juta 

mhn maaf bkn lancangfolded 

handspengalaman terapi butuh 

kali lbhbaik bpjs uang transport 

beli lainy vit makann sehat 

jangan tunjang kepulihn terapi 

sdh bpjs jangan terapi rogsen 

mri ctscan puluhn juta 

pos 

1803 Benerr, pake bpjs ribet admin nya benerr pakai bpjs susah admin neg 

1804 kalo ga ribet namanya bukan bpjs tidak susah nama bukan bpjs neg 

1805 

aku pernah gini, mau k dokter susah krn 

aku nyoba pake bpjs tpi ribet krn aku 

kuliah di luar kota jadi aku gajadi k 

dokter, Alhamdulillah gak knp2, jgn di 

kucek, klo kmu pemakai softlens jgn 

pake dulu 

dokter susah coba pakai bpjs 

susah kuliah kota tidak jadi 

dokter tidak knp jangan kucek 

softlens jangan pakai 

neg 

1806 

Ada apa dgn BPJS, ga ada yg salah dgn 

BPJS aslinya. Kunci nya pake BPJS cm 

sabar. Asal sabar, kamu mau perlu 

pengobatan apapun, ga perlu ngeluarin. 

Ribet dikit utk sesuatu yg worth it's okay 

nder. Drpd ditahan2. 

bpjs tidak salah bpjs asli kunci 

pakai bpjs sabar sabar obat 

tidak susah dikit worth okay 

nder drpd tahan 

pos 

1807 

Walaupun agak ribet di awal coba urus 

bpjs atau kis nder, setauku sih bisa. 

Karena mamaku kalo limit asuransinya 

abis pindah ke bpjs. Temen ku juga ada 

yg ortunya sakit kaya leukimia gitu dan 

urus pake kis.   Aku cuma bisa bantu doa, 

semoga segala urusan kamu dipermudah 

ya, 

susah coba urus bpjs kis nder 

setauku mama limit asuransi 

habis pindah bpjs teman orang 

tua sakit kaya leukimia urus 

pakai kis bantu doa urus mudah 

pos 

1808 

Pake bpjs nder, gratis kok ke rs kalo pake 

uang mandiri mahal apalagi kalo sering 

check up ke rs lebih ribet yg mandiri 

menurut ku sih 

pakai bpjs nder gratis pakai 

uang mandiri mahal susah 

mandiri 

pos 
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1809 
Perkara minta data no bpjs kesehatan aja 

ribet Astaghfirullah kesel pisan pengen 

gigit 

perkara data tidak bpjs sehat 

susah kesal pis gigit 
neg 

1810 

God is all good. Mau ke Makassar dapat 

driver yang lama mukim di sana. Dapat 

saran2 kuliner dan tips2 jalan di 

Makassar.  Pas urus BPJS, dapat kantor 

Ceger Jaktim dan ga ribet cuma berapa 

detik foto doang ga nanya berkas. 

god all bagus makassar driver 

mukim saran kuliner tips jalan 

makassar pas urus bpjs kantor 

ceger jaktim tidak susah detik 

foto tidak nanya berkas 

pos 

1811 

gw baru sekali sih nyoba tahap pertama 

doang waktu itu tp krn pake bpjs jd ribet 

gw jd cape duluan, lo ke faskes 1 

(puskesmas deket rumah biasanya) trs 

ceritain kenapa, baru minta rujukan untuk 

ke psikiater nnti baru deh dikasih rujukan 

ke rs yg ada poli jiwa nya 

coba tahap pakai bpjs susah 

lelah faskes puskesmas rumah 

cerita rujuk psikiater kasih 

rujuk pol jiwa 

neg 

1812 

Seriusan deh, liat billing pasien2 covid 

nih bikiin puyeng nah. Abisnya nih mesti 

sampe puluhan jeti...mau ngeklaim-in ke 

bpjs pun ribetnya masyaallah. Kudu 

sabar...jd biasanya emang rs nombokin 

dulu, baru nanti klo disetujui bpjs, bisa 

deh tu duit diganti. 

serius lihat billing pasien covid 

bikiin puyeng abis puluh jet 

ngeklaimin bpjs ribetnya 

masyaallah kudu sabar 

nombokin disetujui bpjs uang 

ganti 

neg 

1813 priksa pake bpjs ribet gasih :( pengen 

gratis 

priksa pakai bpjs susah gasih 

gratis 
pos 

1814 

Bpjs umk napa ribet bgt sih? Pdhal udah 

diurus juga sm notaris biar sekalian.. 

masih aja ad form2 yg hrs diisi. Ga bisa 

ga belibet emg ginian 

bpjs umk napa susah urus 

notaris kali form hrs isi tidak 

tidak repot 

neg 

1815 

tapi beneran sih, mungkin saking f-ed 

upnya dalam urusan kesehatan, yang gw 

takutkan dari covid itu bukan malah 

matinya tapi takut billing rumah 

sakitnya: terlalu takut ga dicover bpjs 

atau bahwa nanti ngurus bpjs bakal ribet 

banget padahal kondisi lagi sakit. 

fed upnya urus sehat takut 

covid bukan mat takut billing 

rumah sakit takut tidak dicover 

bpjs urus bpjs susah kondisi 

sakit 

neg 

1816 
@BPJSKesehatanRI Walahhh ? udah ciri 

khas bpjs lah ribet tidak bs langsung 

digunakn 

walahh ciri khas bpjs susah 

tidak digunakn 
neg 

1817 ngurus bpjs mandiri skrng ribet riwehh 

bgt y 
urus bpjs mandiri susah riwehh neg 

1818 klaim bpjs buat beli kacamata baru 

ternyata ribet juga. 

klaim bpjs beli kacamata nyata 

susah 
neg 

1819 

Klo ngurus bpjs mandiri ga ribet banget 

ko nder, buat pendaftarannya masa 

pandemi gini gatau offline atau online. 

Klo online biasanya via app jkn di hp 

urus bpjs mandiri tidak susah 

nder daftar pandemi tidak tahu 

offline app jkn handphone 

pos 

1820 
@faturatung @destynrc Maaf nanya, 

daftar bpjs online dimana sih kak ko kaya 

ribet bangt ya 

maaf nanya daftar bpjs kak 

kaya susah bangt 
neg 
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1821 

Gak perlu ribet, ga perlu repot. Vaksin 

Covid 19 gratiss tanpa syarat macam².  

Alhamdulillah, BPJS selalu berusaha 

melakukan yg terbaik untuk masyarakat.  

#BPJSKesehatan #BPJSMelayani 

#GotongRoyongSemuaTertolong 

#JKNHadirUntukRakyat 

tidak susah tidak repot vaksin 

covid gratiss syarat bpjs usaha 

laku masyarakat 

pos 

1822 

Bukan bermaksud cari cara lain yang 

mudah dan cepat, tapi ga semua orang 

bisa dan mampu cari pertolongan 

profesional. BPJS di beberapa faskes 

bukannya mempermudah akses tp malah 

membuat lebih ribet.  Semoga akses ke 

psikolog dan psikiater bisa lebih mudah 

dijangkau semua orang. 

bukan maksud cari mudah cepat 

tidak orang cari tolong 

profesional bpjs faskes buk 

mudah akses susah akses 

psikolog psikiater mudah 

jangkau orang 

neg 

1823 

@RenRoleplaydia 1. aku setuju sama 

statement-mu 2. aku udah scroll tweetnya 

dokter, ada yg sama pendapatnya kaya 

pendapatmu dan dijawab dg "BPJS" 3. 

aku scroll tweetmu dan udah respon ttg 

BPJS dan aku setuju sama kamu wkwk   

BPJS ribet, tujuannya utk meringankan 

akses kesehatan tp mlh ribet. 

tuju statementmu scroll 

tweetnya dokter kaya bpjs 

scroll tweetmu respon ttg bpjs 

tuju wkwk bpjs susah tuju 

ringan akses sehat mlh susah 

neg 

1824 

mending mama ga pensiun aja ga si? pas 

pensiun kerjanya bisa ampe pagi grgr 

ngejar orderan, udh gitu ngurus bpjs 

sendiri ribet bgt cuy sumpah pgn kerja 

aja rasanya 

mending mama tidak pensiun 

tidak pas pensiun kerja pagi 

gara gara kejar order urus bpjs 

susah cuy sumpah pengen kerja 

neg 

1825 
@destynrc Emang ribet bgt, aing yg 

gapaham apa apa jadi  disuru ikut buat 

ngurus bpjs 

susah gapaham disuru urus bpjs neg 

1826 @tanyainrl di optik ribet. gue pernah, 

pada akhirnya gak pake BPJS. 
optik susah tidak pakai bpjs neg 

1827 

Bukan sender tapi bantu jawab. Kalau 

pakai BPJS perlakuannya beda. Otomatis 

jauh lebih ribet dan ngantri nya 

panjaaaang (karena Pengguna BPJS 

banyak).  Padahal kalau covid apalagi 

tingkatan yg sudah sakit akut dan butuh 

bantuan pernapasan, harus segera ambil 

tindakan. 

bukan sender bantu pakai bpjs 

laku beda otomatis susah 

ngantri panjaang bpjs covid 

tingkat sakit akut butuh bantu 

napas ambil tindak 

neg 

1828 demi Allah ribet bgt yah bpjs ini mau 

ambil duit sendiri 
allah susah bpjs ambil uang neg 

1829 
@ariftri Kalo kerja di klinik bpjs ga 

mungkin dok Orang adminnya ribet 

banemget urus ijinnya 

kerja klinik bpjs tidak dok 

orang adminnya susah 

banemget urus ijinnya 

neg 

1830 

Daan, proses buat disetujuin bpjs nih ga 

ujug-ujug langsung disetujui...ribet, 

beneran deh. Aku cm 2 hari orientasi bpjs 

di rs, liat  billing pasien sama jumlah yg 

daan proses disetujuin bpjs 

tidak ujugujug disetujui susah 

orientasi bpjs lihat billing 

neg 
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bisa diklaim sm bpjs, bikin puyeng 

kepalaa. 

pasien klaim bpjs puyeng 

kepalaa 

1831 

Terima kasih pak  @jokowi  &  

@BPJSKesehatanRI   @KemensosRI  

dan semuanya karena sudah merubah 

kartu bpjs istri saya, dari sebelumnya 

berbayar sekarang sudah di tanggung 

pemerintah. Semenjak pandemi ini saya 

memang sangat kesusahan untuk 

membayar iuran bpjs. sekali lagi 

TERIMA KASIH. 

terima kasih rubah kartu bpjs 

istri belum bayar tanggung 

perintah pandemi susah bayar 

iur bpjs terima kasih 

pos 

1832 
Ayo dong bpjs tanggung lagi kacamata 

nyaaa.... Mata aku udh gk nyaman nich 

ku yakin ini nambah semua 

bpjs tanggung kacamata nyaa 

mata tidak nyaman nich 

nambah 

pos 

1833 

1. Karena keluarga gw yg lain negatif 

jadi takut nularin. 2. Obatdari segala 

keluhan kita lengkap. 3. Pas lagi drop gw 

langsung dapet penanganan. Infus dan 

oxygen 4. Free cukup pake BPJS semua 

di tanggung. 

keluarga negatif takut nularin 

obatdari keluh lengkap pas drop 

tangan infus oxygen free pakai 

bpjs tanggung 

pos 

1834 Kalau diabetes jangan nyuruh tanggung 

jawab ya? Kan ada BPJS. 

diabetes jangan suruh tanggung 

bpjs 
pos 

1835 
@pinerblemarble Kok gak ngurus BPJS, 

operasi dengan kelainan bawan seperti 

ini di tanggung oleh BPJS 

tidak urus bpjs operasi bawan 

tanggung bpjs 
pos 

1836 
@BPJSKesehatanRI Selamat Pagi,  

Untuk Operasi melahirkan apakah dj 

tanggung juga dalam kepesertaan BPJS? 

selamat pagi operasi lahir 

tanggung kepesertaan bpjs 
pos 

1837 

Nya lah. Makanya jatuhannya ketika 

kesehatannya terancam dari praktik 

kerjanya ybs, mau ga mau jadi tanggung 

jawab sendiri dan manfaatin BPJS buat 

bisa nyembuhin diri. 

jatuh sehat ancam praktik kerja 

ybs tidak tanggung manfaatin 

bpjs nyembuhin 

pos 

1838 
Ohh ternyata beliau tanggung jawab 

utamanya betulin sistem BPJS ya denger-

denger. Okedeh 

ohh nyata tanggung utama 

betulin sistem bpjs 

dengerdenger okedeh 

pos 

1839 

biaya kontrol bisa di tanggung penuh 

bpjs, tapi biaya transportaso ditanggung 

sendiri ditambah rapid antigen 250rb 

ini… https://t.co/stoGoaZRx5 

biaya kontrol tanggung penuh 

bpjs biaya transportaso 

tanggung rapid antigen 

pos 

1840 

@BPJSKesehatanRI  Sudah di tanyakan. 

Info obat yang tanggung bpjs hanya obat 

generik, obat yang bagus tidak di 

tanggung. Info dari Petugas BPJS 1 

RSUD Cideres Majalengka tadi ketika 

saya minta penggantian obat seperti yang 

di konfirmkan BPJS melalui aplikasi 

JKN 

info obat tanggung bpjs obat 

generik obat bagus tidak 

tanggung info tugas bpjs rsud 

cideres majalengka ganti obat 

konfirmkan bpjs aplikasi jkn 

neg 

1841 @Hilmanmaarif Dan bisa di tanggung 

BPJS 
tanggung bpjs pos 
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1842 

@BPJSKesehatanRI  antara CS aplikasi 

JKN dan petugas BPJS di RSUD Cideres 

tidak ada koordinasi, kami pasien sudah 

tempuh jarak jauh, di pimpong kyk bola 

aplikasi jkn tugas bpjs rsud 

cideres tidak koordinasi pasien 

tempuh jarak pimpong bola 

neg 

1843 

Cuci Darah ditanggung penuh oleh BPJS 

Kesehatan, Banyak sekali yang telah 

merasakan manfaat dari BPJS untuk 

berobat.   Sumber : 

https://jamkesnews.com/jamkesnews/beri

ta/detail/tmn/26048/20201217/cuci-

darah-ditanggung-jkn-kis-adi--manfaat-

jauh-lebih-besar-dibanding-besaran-iuran  

#BPJSKesehatan #BPJSMelayani 

#GotongRoyongSemuaTertolong 

#JKNHadirUntukRakyat 

cuci darah tanggung penuh bpjs 

sehat manfaat bpjs obat sumber 
pos 

1844 

BPJS Kesehatan memudahkan 

pesertanya dengan menanggung biaya 

JKN-KIS. Bapak Adi mengatakan 

manfaat JKN-KIS jauh lebih besar 

dibanding besaran iuran.  

https://jamkesnews.com/jamkesnews/beri

ta/detail/tmn/26048/20201217/cuci-

darah-ditanggung-jkn-kis-adi--manfaat-

jauh-lebih-besar-dibanding-besaran-iuran  

#BPJSKesehatan #BPJSMelayani 

#GotongRoyongSemuaTertolong 

#JKNHadirUntukRakyat 

bpjs sehat mudah tanggung 

biaya jknkis adi manfaat jknkis 

banding iur 

pos 

1845 

Senangnya bisa tetap berobat saat gagal 

ginjal, tanpa mikirin soal biaya. karena 

biaya cuci darah ditanggung sepenuhnya 

oleh #bpjskesehatan. Alhamdulillah, 

terima kasih bpjs.  

https://jamkesnews.com/jamkesnews/beri

ta/detail/tmn/26048/20201217/cuci-

darah-ditanggung-jkn-kis-adi--manfaat-

jauh-lebih-besar-dibanding-besaran-iuran  

#bpjsmelayani 

#gotongroyongsemuatertolong 

#jknhadiruntukrakyat 

obat gagal ginjal pikir biaya 

biaya cuci darah tanggung 

penuh terima kasih bpjs 

pos 

1846 

@happpyyyforus @Munggaran000 25k 

kak, kalo pake bpjs gratis. tapi cuma 

pake alat pembersih kuping yg dari besi 

itu, bukan yg kayak di dr tht 

kak pakai bpjs gratis pakai alat 

bersih kuping besi bukan tht 
pos 

1847 

@Bontot_1995 tenang gan. jangan panik 

dulu. biarpun data semua lengkap dan 

sama pun, pencairan nya masih ribet dan 

nyusahin. silahkan telusuri komen2 di 

akun BPJS nya. banyakan yang 

KECEWA daripada yang puas dengan 

pelayanan nya. 

tenang gan jangan panik data 

lengkap cair susah susah silah 

telusur komentar akun bpjs 

kecewa dari pada puas layan 

neg 
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1848 Scaling gigi bisa pake bpjs ga ya? scaling gigi pakai bpjs tidak pos 

1849 

Kuyyy BPJS Kesehatan memberikan 

kemudahan buat  cuci darah semuanya  

ditanggung JKN-KIS, berikut penuturan 

peserta JKN, bpk Adi : Manfaat Jauh Lbh 

Besar Dibanding Besaran Iuran  

https://jamkesnews.com/jamkesnews/beri

ta/detail/tmn/26048/20201217/cuci-

darah-ditanggung-jkn-kis-adi--manfaat-

jauh-lebih-besar-dibanding-besaran-iuran   

#BPJSKesehatan #BPJSMelayani 

#GotongRoyongSemuaTertolong#JKNH

adirUntukRakyat 

kuyy bpjs sehat mudah cuci 

darah tanggung jknkis jkn bpk 

adi manfaat banding iur 

pos 

1850 

BPJS Kesehatan beri kemudahan utk cuci 

darah. Salah satu peserta JKN-KIS, Adi 

merasa bahwa manfaat BPJS Kesehatan 

jauh lebih besar drpd besaran iuran. 

https://jamkesnews.com/jamkesnews/beri

ta/detail/tmn/26048/20201217/cuci-

darah-ditanggung-jkn-kis-adi--manfaat-

jauh-lebih-besar-dibanding-besaran-iuran 

#BPJSKesehatan #BPJSMelayani 

#GotongRoyongSemuaTertolong 

#JKNHadirUntukRakyat 

bpjs sehat mudah cuci darah 

salah jknkis adi manfaat bpjs 

sehat drpd iur 

pos 

1851 @manujipo wkwkw tapi kan skrg ada 

bpjs 
wkwkw bpjs pos 

1852 Travelling aja terus gaes sakit ada BPJS travelling teman sakit bpjs pos 

1853 

BPJS Kesehatan memberikan kemudahan 

untuk cuci darah semua ditanggung JKN-

KIS, ini info dr peserta JKN  bpk Adi: 

Manfaat Jauh Lebih Besar Dibanding 

Besaran Iuran.  Sumber : 

https://jamkesnews.com/jamkesnews/beri

ta/detail/tmn/26048/20201217/cuci-

darah-ditanggung-jkn-kis-adi--manfaat-

jauh-lebih-besar-dibanding-besaran-iuran  

#BPJSKesehatan #BPJSMelayani 

#GotongRoyongSemuaTertolong 

#JKNHadirUntukRakyat 

bpjs sehat mudah cuci darah 

tanggung jknkis info jkn bpk 

adi manfaat banding iur sumber 

pos 

1854 

Bnyk peserta tertolong dgn adanya BPJS, 

pasien cuci darah ini merasakan manfaat 

yg di dapat lebih besar drpd iuran yg di 

bayarkan tiap bulan.  

https://jamkesnews.com/jamkesnews/beri

ta/detail/tmn/26048/20201217/cuci-

darah-ditanggung-jkn-kis-adi--manfaat-

jauh-lebih-besar-dibanding-besaran-iuran  

#BPJSKesehatan #BPJSMelayani 

tolong bpjs pasien cuci darah 

manfaat drpd iur bayar 
pos 
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#GotongRoyongSemuaTertolong 

#JKNHadirUntukRakyat 

1855 

Alhamdulillah...manfaat yang jauh lebih 

besar dibanding besaran iuran, biaya cuci 

darah semuanya ditanggung oleh BPJS 

Kesehatan.  Sumber : 

https://jamkesnews.com/jamkesnews/beri

ta/detail/tmn/26048/20201217/cuci-

darah-ditanggung-jkn-kis-adi--manfaat-

jauh-lebih-besar-dibanding-besaran-iuran  

#BPJSKesehatan #BPJSMelayani 

#GotongRoyongSemuaTertolong 

#JKNHadirUntukRakyat 

manfaat banding iur biaya cuci 

darah tanggung bpjs sehat 

sumber 

pos 

1856 

Kuyyy BPJS Kesehatan memberikan 

kemudahan untuk cuci darah all 

Ditanggung JKN-KIS, ini info dr peserta 

JKN  bpk Adi : Manfaat Jauh Lebih 

Besar Dibanding Besaran Iuran  Sumber : 

https://jamkesnews.com/jamkesnews/beri

ta/detail/tmn/26048/20201217/cuci-

darah-ditanggung-jkn-kis-adi--manfaat-

jauh-lebih-besar-dibanding-besaran-iuran  

#BPJSKesehatan #BPJSMelayani 

#GotongRoyongSemuaTertolong 

#JKNHadirUntukRakyat 

kuyy bpjs sehat mudah cuci 

darah all tanggung jknkis info 

jkn bpk adi manfaat banding iur 

sumber 

pos 

1857 

Adi, salah satu Peserta JKN-KIS yang 

ketika cuci darah ditanggung sama BPJS 

Kesehatan     Sumber : 

https://jamkesnews.com/jamkesnews/beri

ta/detail/tmn/26048/20201217/cuci-

darah-ditanggung-jkn-kis-adi--manfaat-

jauh-lebih-besar-dibanding-besaran-iuran  

#BPJSKesehatan #BPJSMelayani 

#GotongRoyongSemuaTertolong 

#JKNHadirUntukRakyat 

adi salah jknkis cuci darah 

tanggung bpjs sehat sumber 
pos 

1858 

BPJS Kesehatan memberi kemudahan 

untuk cuci darah. Adi, adalah peserta 

JKN-KIS yang sudah merasakan 

manfaatnya.  

https://jamkesnews.com/jamkesnews/beri

ta/detail/tmn/26048/20201217/cuci-

darah-ditanggung-jkn-kis-adi--manfaat-

jauh-lebih-besar-dibanding-besaran-iuran  

#BPJSKesehatan #BPJSMelayani 

#GotongRoyongSemuaTertolong 

#JKNHadirUntukRakyat 

bpjs sehat mudah cuci darah adi 

jknkis manfaat 
pos 

1859 

Banyak masyarakat yg merasakan 

langsung manfaat #BPJSKesehatan  Adi 

Martadinata penderita penyakit gagal 

ginjal menjalani cuci darah selama 1th 

masyarakat manfaat adi 

martadinata derita sakit gagal 

ginjal jalan cuci darah biaya 

tanggung bpjs sehat 

pos 
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4bln,semua biayanya ditanggung BPJS 

Kesehatan  

https://jamkesnews.com/jamkesnews/beri

ta/detail/tmn/26048/20201217/cuci-

darah-ditanggung-jkn-kis-adi--manfaat-

jauh-lebih-besar-dibanding-besaran-iuran  

#BPJSMelayani  

#GotongRoyongSemuaTertolong 

#JKNHadirUntukRakyat 

1860 

Bapak Adi telah merasakan banyak 

manfaat menjadi anggota JKN-KIS. 

Beliau menjalani cuci darah tanpa 

mengeluarkan biaya sedikitpun lho. Yuk 

terus support BPJS Kesehatan. 

https://jamkesnews.com/jamkesnews/beri

ta/detail/tmn/26048/20201217/cuci-

darah-ditanggung-jkn-kis-adi--manfaat-

jauh-lebih-besar-dibanding-besaran-iuran 

#BPJSKesehatan #BPJSMelayani 

#GotongRoyongSemuaTertolong 

#JKNHadirUntukRakyat 

adi manfaat anggota jknkis 

jalan cuci darah biaya dikit 

support bpjs sehat 

pos 

1861 @SEJEONGnyu Ada yg pake bpjs kok pakai bpjs pos 

1862 

Hi update info ya banyak yang sudah 

merasakan manfaat bpjs begitu pula 

dengan cuci darah di tanggung JKN KIS  

https://jamkesnews.com/jamkesnews/beri

ta/detail/tmn/26048/20201217/cuci-

darah-ditanggung-jkn-kis-adi--manfaat-

jauh-lebih-besar-dibanding-besaran-iuran  

#bpjskesehatan memberikan layanan 

pada masyarakat #bpjsmelayani  

#jknhadiruntukrakyat  

#gotongroyongsemuatertolong 

update info manfaat bpjs cuci 

darah tanggung jkn kis layan 

masyarakat 

pos 

1863 

Bpjs kesehatan selalu memberikan 

pelayanan yg kece loh buktinya cuci 

darah pun ditanggung sepenuhnya syg. 

Penasaran kan cek ya testi mas adi ini  

https://jamkesnews.com/jamkesnews/beri

ta/detail/tmn/26048/20201217/cuci-

darah-ditanggung-jkn-kis-adi--manfaat-

jauh-lebih-besar-dibanding-besaran-iuran 

#BPJSKesehatan #BPJSMelayani 

#gotongroyongsemuatertolong 

#jknhadiruntukrakyat 

bpjs sehat layan kece bukti cuci 

darah tanggung penuh syg 

penasaran cek testi abang adi 

pos 

1864 Kesel bet bpjs kek sampah tapi menjadi 

wajib. 
kesal bpjs sampah wajib neg 

1865 
@kimta3y0ungie__ @ohmybeautybank 

emm karena ini di muka, jadi keknya 

mending ke klinik aja nder kalo kamu 

emm muka kek mending klinik 

nder bpjs lumayan gratis obat 
pos 
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ada bpjs, lumayan gratis + dapet obat 

yang pasti tepatt. kukira itu luka bakar 

kena korek :" 

tepatt kukira luka bakar sentuh 

korek 

1866 

Genjot terus.. TAPIIIIII pelayanan 

maksimalin donk, jangan minimal mulu.  

Btw.. dah diberesin belumm tuh pusat 

bisnis bernama RUMAH SAKIT?  Ksh 

kartu BPJS eh dilecehin. Ksh kartu 

Prudent eh diladenin. 

genjot layan maksimalin donk 

jangan minimal mulu btw resin 

belumm pusat bisnis nama 

rumah sakit ksh kartu bpjs 

dilecehin ksh kartu prudent 

diladenin 

neg 

1867 

@vechaatmadya Tp mau 2D apa 3D asal 

kata dokter sehat dan normal sih ngga 

apapa lah yah... aku buldep masuk 7 

bulan pindah dokter lagi, biar bisa lahiran 

pake BPJS  Aaww.. amiiin, thanksyuuu 

dokter sehat normal tidak apapa 

buldep masuk pindah dokter 

lahir pakai bpjs aaww amiin 

thanksyuu 

pos 

1868 

@vechaatmadya Ohh, baru tau BPJS bisa 

ngecover USG masa Face with tears of 

joy Aku bayar sendiri terus soalnya ngga 

semahal di Jkt sih.. iyanih cewe 

ohh bpjs ngecover usg face with 

tears joy bayar tidak mahal jkt 

iyanih cewek 

pos 

1869 Konyol asli BPJS! konyol asli bpjs neg 

1870 

@BPJSKesehatanRI  saya sama istri 

daftar online, udah jadi, minta dikirimkan 

kartunya, sampe sekarang ga ada kabar, 

bpjs ksehatan sidoarjo 

istri daftar kirim kartu tidak 

kabar bpjs ksehatan sidoarjo 
neg 

1871 

@detikcom @msaid_didu @detikfinance 

MasyaAllah.  Disaat situasi lagi 

kesusahan akibat Pandemi Covid 19 ini 

kok BPJS malah naik?  Perlu 

dipertimbangkan lagi oleh Pemerintah  

@jokowi 

masyaallah situasi susah akibat 

pandemi covid bpjs timbang 

perintah 

neg 

1872 

@detikcom @detikfinance BPJS mau 

ada penaikn lagi.... Apa gak salah.... Ko 

bisa d naikin lagi saat"seperti 

ini...mungkin bg PNS gak masalah ... Tp 

buat rakyat kecil sangat lah bermasalah 

... Mohon di pertimbangkn lg.... 

bpjs penaikn tidak salah naikin 

abang pns tidak rakyat mohon 

pertimbangkn 

neg 

1873 

@DSXL3 bpjs? halah.....males beritanya 

ttp naek aja kpn turunnya mending liat 

bunga, segeran dikit apalagi klo bunga 

bankRolling on the floor laughingRolling 

on the floor laughingRolling on the floor 

laughingRolling on the floor laughing 

bpjs halah malas berita ttp kpn 

turun mending lihat bunga 

segeran dikit bunga bankrolling 

teh floor laughingrolling teh 

floor laughingrolling teh floor 

laughingrolling teh floor 

laughing 

neg 

1874 @DSXL3 Iuran bpjs meroket iur bpjs roket neg 

1875 Tapi emang BPJS ribet sih dari sisi 

pasien kadang, mending premium 

bpjs susah sisi pasien mending 

premium 
neg 

1876 
Pake BPJS gak pake BPJS sama aja 

pelayanan nya buruk!!! Bapak gua sakit 

komplikasi sampe rumah sakit cuma di 

pakai bpjs tidak pakai bpjs 

layan buruk sakit komplikasi 

rumah sakit inpus orang orang 

neg 
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inpus saja... Orang orang yang sakit di 

dalam 1 kamar tempat bapak gua dirawat 

itu meninggal satu persatu dalam 

hitungan hari #BPJSMelayani 

sakit kamar rawat tinggal 

hitung 

1877 

thankyou for sharing. Agree, emg 

penting bgt sih askes walau standar bpjs 

kes tp itu lumayan meringankan bgt kalo 

tbtb sakit 

thankyou for sharing agree 

askes standar bpjs kes lumayan 

ringan tiba tiba sakit 

pos 

1878 

Yg penting realistis, dan secara 

perhitungan km masi sanggup buat 

bayarnya..  kl pun blm bisa, bpjs aja juga 

gpp kok 

realistis hitung sanggup bayar 

belum bpjs tidak apa apa 
pos 

1879 

Kalau ini terjadi 10 - 20 tahun lalu masi 

lazim .. Tapi sekarang coverage BPJS 

sangat luas,kalau mmg tdk mampu bisa 

mengajukan penerima bantuan iuran baik 

APBD atau APBN .selalu ad jalan utk 

berobat . Tapi mmg harus diurus.yg 

sering kan males ngurus akirnya yauda 

alternatip 

lazim coverage bpjs luas mmg 

tidak ajuk terima bantu iur apbd 

apbn jalan obat mmg urus 

malas urus akirnya yauda 

alternatip 

pos 

1880 

cuma ak salut sih.. ud pensiun memang 

bapake, tp masi bisa logic.. uang premi 

yg dikeluarin utk bpjs, semahal-

mahalnya masi lebih mahal kalo nda 

pake bpjs 

salut pensiun bapake logic uang 

premi bpjs semahalmahalnya 

mahal nda pakai bpjs 

pos 

1881 

Cuci Darah Ditanggung JKN-KIS, 

contohnya pak Adi yg merasakan sendiri 

Manfaat bpjs Jauh Lebih Besar 

Dibanding Besaran Iuran. Mantul ga tuh, 

alhamdulillah  Sumber : 

https://jamkesnews.com/jamkesnews/beri

ta/detail/tmn/26048/20201217/cuci-

darah-ditanggung-jkn-kis-adi--manfaat-

jauh-lebih-besar-dibanding-besaran-iuran  

#BPJSKesehatan #BPJSMelayani 

#GotongRoyongSemuaTertolong#JKNH

adirUntukRakyat 

cuci darah tanggung jknkis 

contoh adi manfaat bpjs 

banding iur mantap tidak 

sumber 

pos 

1882 

Ini salah satu manfaat yg diterima pasien 

cuci darah. BPJS Kesehatan memberikan 

kemudahan untuk cuci darah. Manfaat 

yang didapat jauh lebih besar dibanding 

besaran iuran.   

https://jamkesnews.com/jamkesnews/beri

ta/detail/tmn/26048/20201217/cuci-

darah-ditanggung-jkn-kis-adi--manfaat-

jauh-lebih-besar-dibanding-besaran-iuran  

#BPJSKesehatan #BPJSMelayani 

#GotongRoyongSemuaTertolong 

#NegaraHadirUntukJKN 

salah manfaat terima pasien 

cuci darah bpjs sehat mudah 

cuci darah manfaat banding iur 

pos 
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1883 
@lovelyfemme_ Blm di jahit :(  Aku blm 

ada biaya buat ke rs.  Ini aja aku 

ngandelin BPJS :( 

belum jahit belum biaya andal 

bpjs 
pos 

1884 

@GoDisko Antre RS pake bpjs jam 4 

pagi. Itupun baru ambil nomer 

pendaftaran. Hehe. Antre dipanggil beda. 

Antre dokter selanjutnya. Keburu 

kejang2 

antre pakai bpjs jam pagi ambil 

nomer daftar antre panggil beda 

antre dokter keburu kejang 

neg 

1885 @BINKACHU99 kalo bisa pake bpjs pakai bpjs pos 

1886 

@BPJSKesehatanRI Baik min. 

Seblumnya terimakasih td sudah sy cek 

utk bpjs sy sdh aktf kembali.Folded 

hands 

urus seblumnya terimakasih cek 

bpjs sdh aktf folded hands 
pos 

1887 @_LadyMacaron Alhamdulillah pake 

BPJS. 
pakai bpjs pos 

1888 

emng mahal, tp santai masih ada bpjs yg 

ngehandle. Tp penyakit udh didalem 

organ itu ribet brodi apa2 dilarang, belom 

lagi lu ngerasain sakitnya kaya apaan tau 

padahal dari luar aja gaada luka yakan 

tau2 kesakitan wkwk 

emng mahal santai bpjs 

ngehandle sakit dalem organ 

susah brodi larang belom sakit 

kaya tidak ada luka yakan sakit 

wkwk 

pos 

1889 @bogemaylav @asaibrahim Alternatif 

lebih mahal, gak bisa bpjs pula 
alternatif mahal tidak bpjs neg 

1890 
@RAsmaraningsih Cuci darah seminggu 

dua kali. Alhamdulillah ditanggung BPJS 

kesehatan 

cuci darah minggu kali 

tanggung bpjs sehat 
pos 

1891 
@UPIfess pake bpjs gratis, gak sakit, 

cuman kalo karang gigi nya banyak agak 

ngilu ke giginya 

pakai bpjs gratis sehat karang 

gigi ngilu gigi 
pos 

1892 @bogemaylav @asaibrahim Bisa pakai 

BPJS 
pakai bpjs pos 

1893 

@bangkitdrkubur Iya, ke psikiater di sini 

biar bisa pake bpjs. Sejak keluar RS kan 

aku masih kontrol ke psikiater di Husada 

yang handle gue pas gue opname 

psikiater pakai bpjs kontrol 

psikiater husada handle pas 

opname 

pos 

1894 

@CNNIndonesia Naik terus jadi apa 

uaaha pemerintah untuk meringan bebas 

rakyat,,? Apa mmg rakyat harus dijajah 

terus,, kasianlah sm rakyat,, sdh brp rarus 

ribu org yg nunggak BPJS dan ga 

sabggup bayar lagi,,, apa itu mau nya 

pemerintah sampai rakyat mati kesusahan 

semua,,,? 

uaaha perintah ring bebas 

rakyat mmg rakyat jajah kasi 

rakyat sdh brp rarus ribu orang 

nunggak bpjs tidak sabggup 

bayar perintah rakyat mati 

susah 

neg 

1895 

@mamanyamegia @mbahndi 

sepengalaman saya kemaren iya. ga di 

cover bpjs. boro2 swab, rapi antibodi aja 

ga bisa 

sepengalaman kemaren tidak 

cover bpjs boro swab rapi 

antibodi tidak 

neg 

1896 @CallMEdoel @mbahndi bener banget. 

saya udah sakit dari tanggal 13. ke 

sakit tanggal puskemas pakai 

bpjs rapid tidak gejala tipes 
neg 
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puskemas pake bpjs, pengen rapid ga 

bisa katanya. cuman gejala tipes. 

akhirnya tanggal 24 bisa dapet duit entah 

darimana, rapid antigen dan ternyata 

positip. dan lagi2, pihak RS sama 

Puskemas cuman nyuruh isolasi, ga 

dikasih obat 

tanggal uang darimana rapid 

antigen nyata positip puskemas 

suruh isolasi tidak kasih obat 

1897 

RT @LudyChyntia: STEP-STEP 

BEROBAT KE PSIKOLOG / 

PSIKIATER PAKAI BPJS          ----------

----- TREAD ------------------  Bismillah... 

stepstep obat psikolog psikiater 

pakai bpjs tread 
pos 

1898 
@lovelyfemme_ Blm di jahit :(  Aku blm 

ada biaya buat ke rs ? Ini aja aku 

ngandelin BPJS  dde blm bikin :( 

belum jahit belum biaya andal 

bpjs dde belum 
pos 

1899 

Antre RS pake bpjs jam 4 pagi. Itupun 

baru ambil nomer pendaftaran. Hehe. 

Antre dipanggil beda. Antre dokter 

selanjutnya. Keburu kejang2 

antre pakai bpjs jam pagi ambil 

nomer daftar antre panggil beda 

antre dokter keburu kejang 

neg 

1900 
@bogemaylav @asaibrahim Tinggalkan 

rokok. Alihkan dananya untuk bayar 

bpjs. 

tinggal rokok alih dana bayar 

bpjs 
pos 

1901 @BINKACHU99 kalo bisa pake bpjs pakai bpjs pos 

1902 @faintcherie aku dah siap pakai bpjs pakai bpjs pos 

1903 

Remaja Asal Serang Merintih Kesakitan 

Akibat Tumor Tulang, Ditolak Rumah 

Sakit Karena BPJS Diblokir  Download 

aplikasi Tribunnews untuk update berita 

terbaru  Dapatkan untuk Android: 

https://bit.ly/2DEJt2z 

remaja serang rintih sakit akibat 

tumor tulang tolak rumah sakit 

bpjs blokir download aplikasi 

tribunnews update berita 

android 

neg 

1904 
@BPJSKesehatanRI Baik min. 

Seblumnya terimakasih td sudah sy cek 

utk bpjs sy sdh aktf kembali. 

urus seblumnya terimakasih cek 

bpjs sdh aktf 
pos 

1905 

@mamad93 Hai Kak. Saat ini sudah 

dapat melakukan pembayaran BPJS 

dengan LinkAja. Selamat mencoba. 

Terima kasih - Dsy 

#LengkapnyaUntukSemua 

kak laku bayar bpjs linkaja 

selamat coba terima kasih dsy 
pos 

1906 @_LadyMacaron Alhamdulillah pake 

BPJS. 
pakai bpjs pos 

1907 @fireflossbun Gratis bund pakai BPJS gratis bund pakai bpjs pos 

1908 

@BPJSKesehatanRI  mohon info jam 

istirahat jam berapa ya? BPJS Malang 

ditelponin dari jam 11:00 sampai 

sekarang tidak diangkat. 

mohon info jam istirahat jam 

bpjs malang ditelponin jam 

tidak angkat 

neg 

1909 

-wal! dokter tht yg bisa bpjs mana lah yg 

mengedukasi pasien, aku habis dari salah 

satu rs sangat tidak recomend Smiling 

face with tear 

wal dokter tht bpjs edukasi 

pasien habis salah tidak 

recomend smiling face with tear 

neg 
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1910 @tanyainrl Kalo ada bpjs kesehatan 

gratis nder setaukuFolded hands 

bpjs sehat gratis nder 

setaukufolded hands 
pos 

1911 

@_AlvinJonathan @brownsgrboba Heh 

iya bner juga sih kak. Kalo udh asam 

lambung itu mah harus penanganan yg 

cepat, karna emg se berbahaya itu. 

Kurang tau kak, kmrin aku baca bbrapa 

rep disini, katanya bsa pake bpjs gtu kak, 

tpi aku blm coba. Mungkin suatu saat 

mau cobaF. 

heh bner kak asam lambung 

tangan cepat bahaya kak 

kemarin baca bbrapa rep bsa 

pakai bpjs kak belum coba 

cobaf 

pos 

1912 

Puji Tuhan. Sy sendiri pengguna BPJS 

dan ikut program prakerja sangat 

merasakan manfaatnya dan terbantu 

sekali. Terimakasih Pak  @Jokowi . Bagi 

para SJW yg sering kritik apapun,, 

mereka banyak uang jadi tdk pernah 

merasa kesusahan dan sy terbantu dgn 

program yg bapak berikan Folded hands 

puji tuhan bpjs program 

prakerja manfaat bantu 

terimakasih sjw kritik uang 

tidak susah bantu program 

folded hands 

pos 

1913 @hyunjingxrl @felbiex_ sip tar gue 

bikin bpjs kayanya :) 
sip tar bpjs kaya pos 

1914 
Hadehh operasi gigi bayar 1 jt, kalo bpjs 

musti jauh RS nya belum kalau pada 

darurat covid 

hadehh operasi gigi bayar bpjs 

musti belum darurat covid 
neg 

1915 

@hanum691 @tvOneNews Bagi saya 

ndak masalah naik...krn dgn ini saya jg 

banyak terbantu Waktu keluarga saya di 

rawat di rs...ber minggu"...untung ada 

bpjs..coba seandainya gk ada...apa mgkn 

anda  @hanum691  mau membayarnya 

tidak jangan bantu keluarga 

rawat ber minggu untung bpjs 

coba andai tidak mgkn bayar 

pos 

1916 BPJS naik mulu. Ini negara atau 

korporat? 
bpjs mulu negara korporat neg 

1917 

Selama Nur Latifah mendapatkan 

pelayanan kesehatan dengan 

menggunakan JKN-KIS, dia tidak 

merasakan kendala apapun.  

“Administrasinya sangat mudah, 

perawatannya juga baik, obat-obatannya 

pun sudah sesuai dengan penyakit saya." 

- Nur Latifah  #BPJSKesehatanRI 

#KataMereka 

nur latifah layan sehat jknkis 

tidak kendala administrasi 

mudah obatobatannya sesuai 

sakit nur latifah 

pos 

1918 

@juliajasminee @dukcapiljakarta Saya 

ke bank 4 hari setelah submit data mba, 

dan data sudah terupdate di bank. Tp 

entah kenapa di bpjs belum terupdate 

juga padahal menurut dukcapil source 

nya sama. 

bank submit data kakak data 

terupdate bank bpjs belum 

terupdate dukcapil source 

neg 

1919 
@Djeng_Krokot Diem2 naikin harga 

bbm Diem2 naikin tagihan listrik Diem2 

naikin iuran bpjs 

diam naikin harga bbm diam 

naikin tagih listrik diam naikin 

iur bpjs 

neg 
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1920 

@FenniUncu Setuju.. aku juga sering 

terbantu dengan adanya BPJS. Dari 

lahiran sesar, anak dirawat inap sampai 

ibu masuk ICU terbantu semua pakai 

BPJS. 

tuju bantu bpjs lahir sesar anak 

rawat inap masuk icu bantu 

pakai bpjs 

pos 

1921 @triwahyudi31 Lah gue di Solok daftar. 

Video callnya BPJS Sumut 

solok daftar video callnya bpjs 

sumatera utara 
neg 

1922 @umifani Gak bisa claim pake bpjs emg 

beb? 
tidak claim pakai bpjs beb neg 

1923 
Agak gimana ya penyakit orangtua tapi 

yaudahlahya daripada makin susah pas 

tua, mumpung ada mamah + bpjs 

sakit orangtua yaudahlahya dari 

pada susah pas tua mamah bpjs 
pos 

1924 

@dopato23 Informasi lebih lanjut akan 

kami sampaikan melalui DM. "Hati-hati 

terhadap penipuan yang atas namakan 

petugas BPJS Kesehatan yang 

menghubungi Anda melalui telepon" 

Terima kasih. -da 

informasi pesan hatihati hadap 

tipu nama tugas bpjs sehat 

hubung telepon terima kasih 

pos 

1925 
@munlighttss @gxgacc Jangan lupa 

bawa uang juga soalnya gak bisa pake 

bpjs 

jangan lupa bawa uang tidak 

pakai bpjs 
neg 

1926 

@BPJSKesehatanRI  min kalo mau 

aktifin lagi bpjs tanpa rekening bank, 

bisa pake autodebit non bank ya? jawab 

ya min hehe makasih Smiling face with 

smiling eyes 

urus aktifin bpjs rekening bank 

pakai autodebit non bank urus 

makasih smiling face with 

smiling eyes 

pos 

1927 

Se MLM bos stap ,dtng hospital, cerita 

kalau saudara nya udah di hospital se lm 

5bln ,sakit stroke, dan udah habis biaya 

hospital rm 400 ribu..dlm hati  kalau 

orang miskin .sakit, mau bayar pakai 

apa? Untung di indo ada bpjs, membantu 

yg yg kurang mampu MCM Sy 

mlm bos stap dtng hospital 

cerita saudara hospital sakit 

stroke habis biaya hospital ribu 

hati orang miskin sakit bayar 

pakai untung indo bpjs bantu 

mcm 

pos 

1928 

@meijikuhibiniuu kalau cuma sekedar 

konsul mending pake umum aja deh 

puas.. ntar pkae bpjs cuma 2 menit 

kwtemu dokternya 

sekedar konsul mending pakai 

puas pkae bpjs menit kwtemu 

dokter 

neg 

1929 
@helianthusann @brownsgrboba Btw jd 

penasaran, kalo pengobatan ke psikiater 

ditanggung bpjs gak ya? 

btw penasaran obat psikiater 

tanggung bpjs tidak 
pos 

1930 

@helianthusann @brownsgrboba 

Untungnya di reimburse perusahaan kak. 

Kalo gak mungkin gak cuma asam 

lambung aja tapi komplikasi serangan 

jantung. Ada bpjs sih tp ya tau sendiri , 

susah ngurusnya mesti ke faskes dlu 

minta rujukan, sedangkan kalo kumat 

sampe sesek nafas gitu, bisa2 keburu 

meninggoy beneran 

untung reimburse usaha kak 

tidak tidak asam lambung 

komplikasi rang jantung bpjs 

susah ngurusnya faskes rujuk 

dang kumat sek nafas keburu 

meninggoy 

neg 
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1931 

@meijikuhibiniuu Ohh kalo psikolog 

mending mandiri aja, soalnya kmrn 

sahabatku nanya ke psikolog nya konsul 

pake bpjs bisa gak Kata psikolognya bisa 

tapi nanti si psikolog nya dapetnya dikit 

bgt dan gara2 itu kebanyakan psikolog 

lebih milih pembayaran umum atau 

asuransi lain 

ohh psikolog mending mandiri 

kemarin sahabat nanya psikolog 

konsul pakai bpjs tidak 

psikolog psikolog dapetnya 

dikit gara psikolog pilih bayar 

asuransi 

neg 

1932 @BellatrixLees Eh serius. Bpjs cover 

psikiater?? 
serius bpjs cover psikiater pos 

1933 @meijikuhibiniuu mau ke dokter pake 

bpjs gitu ? 
dokter pakai bpjs pos 

1934 

@_AlvinJonathan @brownsgrboba 

Kenapa ga ngurus bpjs aja kak? 

Setidaknya ga sampe 90jt, kalo aku mah 

mo dimana cari duit segitu, udh 

meninggoy duluan:') 

tidak urus bpjs kak tidak tidak 

cari uang segitu meninggoy 
pos 

1935 

@tanyainrl aku di puskesmas tambal 

sementara dibawah 20k kalo ga salah, 

tanbal permanen dibawah 40k. kalo di 

dokter gigi bisa up 150rb tergantung 

kondisi gigi nya dan ga langsung 

ditambal nder. pake BPJS setauku di rs 

bisa, kalo klinik2 ky gt tergantung. 

puskesmas tambal tidak salah 

tanbal permanen dokter gigi 

gantung kondisi gigi tidak 

tambal nder pakai bpjs setauku 

klinik gantung 

pos 

1936 
@tanyainrl kalo ak di puskesmas biasany 

g bayar nder kl pake bpjs, gatau kalo di 

tmpat lain blm pernah soalnya 

puskesmas biasany bayar nder 

pakai bpjs tidak tahu tmpat 

belum 

pos 

1937 
@tanyainrl 400rb kurang lebih, tpii 

mnding jangan pke bpjs nder hasilnya 

ska kurang bagus alias cepet patah lgii 

tpii mnding jangan pke bpjs 

nder hasil ska bagus cepet patah 

lgii 

neg 

1938 

@tanyainrl bisa pak bpjs aku konservasi 

gigi di rs 3bulan full pake bpjs. coba aja 

nder, kalo puskesmas gk bsa ngasih 

tindakan bisa dirujuk ke rs nanti 

bpjs konservasi gigi full pakai 

bpjs coba nder puskesmas tidak 

bsa kasih tindak rujuk 

pos 

1939 
@tanyainrl kalo ak di puskesmas biasany 

g bayar nder kl pake bpjs, gatau kalo di 

tmpat lain blm pernah soalnya 

puskesmas biasany bayar nder 

pakai bpjs tidak tahu tmpat 

belum 

pos 

1940 

Lansia sering ditelantarkan anak anaknya 

krn masalah ekonomi. Ibunya sakit nggak 

diurusin sampe meninggal. Ga mampu 

bayar biaya berobat tapi disuruh ngurus 

BPJS ogah ogahan. Skrg mungkin malah 

seneng krn dah nggak perlu ngurusin 

ibunya lagi. 

telantar anak anak ekonomi 

sakit tidak diurusin tinggal 

tidak bayar biaya obat suruh 

urus bpjs ogah ogah senang 

tidak urus 

pos 

1941 
Di baik sangkain ayok insyaallah jadi 

mudah. Semoga berjalan lancar berobat 

pake bpjs ya Hugging faceHugging face 

sangkain ayok insyaallah 

mudah jalan lancar obat pakai 

bpjs hugging facehugging face 

pos 

1942 Ya Allah BPJS kok pas Corona makin 

ribet sihLoudly crying face yg bayar aja 

allah bpjs pas corona susah 

sihloudly crying face bayar 

susah gratis perintah 

neg 
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ribet bgt apalagi yg dapet gratis dari 

pemerintah ya 

1943 

@bogemaylav @asaibrahim Ada BPJS 

mas, makin hari makin mudah pula 

pengurusannya.   Alternatif sekali dateng 

minimal 100rb loh. BPJS kelas tiga 

sebulan cuma 60rb. Nggak mampu bayar 

iuran? Urus SKTM, biar dapet BPJS PBI. 

bpjs abang mudah urus 

alternatif minimal bpjs kelas 

tidak bayar iur urus sktm bpjs 

pbi 

pos 

1944 Andai pengobatan kucing bisa pake bpjs andai obat kucing pakai bpjs pos 

1945 

Halo  @BPJSKesehatanRI  kalau mau 

ubah status bpjs dari perusahaan menjadi 

mandiri dan pindah ke kelas 1 gimana 

syaratnya? Apa bisa dibantu dari sini? 

Thanks 

ubah status bpjs usaha mandiri 

pindah kelas syarat bantu 
pos 

1946 

@r_azk828 @Bontot_1995 Makanya 

sebagai peserta BPJS bukannya 

diperjuangkan malah dipersulit oleh 

BPJS nya sendiri 

bpjs buk juang sulit bpjs neg 

1947 
Ya Allah BPJS kok pas Corona makin 

ribet sih? yg bayar aja ribet bgt apalagi 

yg dapet gratis dari pemerintah ya 

allah bpjs pas corona susah 

bayar susah gratis perintah 
neg 

1948 @fireflossbun Gratis bund pakai BPJS gratis bund pakai bpjs pos 

1949 @tanyainrl Kalo ada bpjs kesehatan 

gratis nder setauku 
bpjs sehat gratis nder setauku pos 

1950 
@UPIfess pake bpjs gratis, gak sakit, 

cuman kalo karang gigi nya banyak agak 

ngilu ke giginya 

pakai bpjs gratis sehat karang 

gigi ngilu gigi 
pos 

1951 

Scalling gigi gratis 1 tahun sekali kan 

kalo pake bpjs? Tapi kenapa ya waktu 

terakhir mau scalling disuruh bayar 

200rb ? 

scalling gigi gratis pakai bpjs 

scalling suruh bayar 
neg 

1952 

@BPJSKesehatanRI  siang min, untuk 

persalinan dg bpjs apakah harus di faskes 

yg dipilih atau bisa di semua tempat yg 

kerjasama dg bpjs? 

siang urus salin bpjs faskes 

pilih kerjasama bpjs 
pos 

1953 

@mabbygarden Kalo untuk 

perjalanan/kepentingan pribadi gitu 

kayanya gabisa dehh kecuali kl lg di 

opname trus harus swab biasanya 

ditanggung sm bpjs 

jalan pribadi kaya tidak bisa 

dehh opname swab tanggung 

bpjs 

pos 

1954 
@detikfinance Parah nih 

BPJS...seharusnya BPJS jangan mencari 

untung .... 

parah bpjs bpjs jangan cari 

untung 
neg 

1955 @tapiamaal Mantep nih, pasti udah di 

cover BPJS ya 
mantap cover bpjs pos 

1956 @Trias0405 @junbimainhee Makanya... 

Cari yg nerima bpjs. Biar ada potongan. 

cari nerima bpjs potong rujuk 

rumah sakit kasih surat 
pos 
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Atau minta rujukan dri rumah sakit. Nnti 

ada dikasih surat 

1957 

@bintangbete Bisa semua, baik itu mau 

turun kelas ataupun naik kelas. Coba 

datang aja ke Kantor BPJS kesehatan 

terdekat. Banyak kog 

turun kelas kelas coba kantor 

bpjs sehat kog 
pos 

1958 

Cheezydatte @mnangies @menfesssyg 

Biaya diagnosis itu dicover bpjs asal tau 

aj. Yang mungkin gak dicover bpjs 1. 

Alat perawatan, 2.beberapa obat penyakit 

tertentu... 

cheezydatte biaya diagnosis 

dicover bpjs tidak dicover bpjs 

alat obat sakit 

pos 

1959 

@detikcom @detikfinance Perlu diingat 

juga ya,pasien bpjs bukan pasien 

gratis,bahkan masih sehat aja udah bayar 

sebelum sakit jd plis jangan diabaikan, 

pelayanan juga harus baik. 

pasien bpjs bukan pasien gratis 

sehat bayar belum sakit mohon 

jangan abai layan 

neg 

1960 @sbyfess ke dokter aja, obat bpjs manjur 

kok 
dokter obat bpjs manjur pos 

1961 untuk mas  @josephsudiro  , hidup BPJS 

!!! 
abang hidup bpjs pos 

1962 @Trias0405 Gue pakai bpjs. Jdi ada 

potongan 
pakai bpjs potong pos 

1963 @Trias0405 Asw kaga segitulah... Klo lu 

ada bpjs juga bisa lebih murah 
asw tidak segitulah bpjs murah pos 

1964 

@bogemaylav @asaibrahim BPJS gratis 

Alternatif gratis tapi ada uang sedekah yg 

sudah ditentukan hariannya berapa  

Jatuhnya lebih mahal drpd nyicil BPJS 

tiap bulan 

bpjs gratis alternatif gratis uang 

sedekah jatuh mahal drpd nyicil 

bpjs 

pos 

1965 @gehfess Pake BPJS Free pakai bpjs free pos 

1966 
@sbyfess Coba periksa ke dokter 

kandungan nder..  Coba puskemas kalo 

pkk bpjs kayaknya gratis 

coba periksa dokter kandung 

nder coba puskemas pkk bpjs 

gratis 

pos 

1967 

@BPJSKesehatanRI Ingin btanya, apa 

bnr ada kebijakan baru bpjs tuk 

mengurangi quantitiy obat yg diresepkan 

dokter bpjs ke pasien bpjs? Ayah sy 

(u73th) diresepkan dokter bpjsnya 9 

novorapid & 7 lavemir. Pas di farmasi 

RS tsb di cut masing2 2, ktnya ada 

kebijakan br bpjs. 

btanya bijak bpjs tuk quantitiy 

obat resep dokter bpjs pasien 

bpjs ayah resep dokter bpjsnya 

novorapid lavemir pas farmasi 

tsb cut ktnya bijak bpjs 

neg 

1968 Pemerintah Tetap Subsidi Peserta BPJS 

Mandiri Kelas 3 https://ift.tt/2Kz0zlV 

perintah subsidi bpjs mandiri 

kelas 
pos 

1969 @kejO_Online BPJS mesti punya sih, 

krn guna bgt 
bpjs pos 

1970 

@sbyfess sender sayang, you can use 

halodoc untuk konsultasi if you short of 

money atau kalo km punya bpjs bisa kok 

dtg ke puskesmas yang ada poli jiwanya. 

sender sayang can use halodoc 

konsultasi short money bpjs 

puskesmas pol jiwa lindunga 

tuhan lots cinta 

pos 
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semoga kamu selalu dalam lindunga 

tuhan ya. lots of love?? 

1971 

Nah ini diyang meresahkan, bpjs pun 

tidak menyeluruh masyarakat dapat. 

Ribet. #BubarkanBPJS deh. Biar 

masyarakat bisa aman dari covid 19 

resah bpjs tidak masyarakat 

susah masyarakat aman covid 
neg 

1972 

@sbyfess sender sayang, you can use 

halodoc untuk konsultasi if you short of 

money atau kalo km punya bpjs bisa kok 

dtg ke puskesmas yang ada poli jiwanya. 

semoga kamu selalu dalam lindunga 

tuhan ya. lots of love 

sender sayang can use halodoc 

konsultasi short money bpjs 

puskesmas pol jiwa lindunga 

tuhan lots cinta 

pos 

1973 

Nah ini diyang meresahkan, bpjs pun 

tidak menyeluruh masyarakat dapat. 

Ribet. #BubarkanBPJS deh. Biar 

masyarakat bisa aman dari covid 19 

resah bpjs tidak masyarakat 

susah masyarakat aman covid 
neg 

1974 

Kalau gratis ya gratis aja, persyaratan 

harus anggota aktif @BPJSKesehatanRI 

itu ribet di tengah ekonomi rakyat yang 

terdampak covid 19 atau #BubarkanBPJS 

aja biar ga ribet.  Kalo gini, bpjs 

penghalang indonesia bebas dari covid 

19. 

gratis gratis syarat anggota aktif 

susah ekonomi rakyat dampak 

covid tidak susah bpjs halang 

indonesia bebas covid 

neg 

1975 Pentingnya BPJS ting bpjs pos 

1976 

Problem klasik biasanya masalah BIAYA 

.ingat,sekarang beda sama 30 tahun lalu, 

sekarang ada BPJS .semua jenis 

pengobatan tulang ditanggung BPJS 

mulai dari yg biayanya 2 juta bahkan 

sampe 300 jt atau lebih .. Ga kuat 

bayar?mengajukan menerima bantuan 

melalui program PBI! GRATIS! 

klasik biaya beda bpjs jenis 

obat tulang tanggung bpjs biaya 

juta tidak kuat bayar ajuk 

terima bantu program pbi gratis 

pos 

1977 

Mantab nih BPJS Kesehatan terus 

mengoptimalkan program JKN-KIS 

untuk Perbaiki Kualitas Layanan di 

Faskes  Sumber ; 

https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/202

01216190630-83-583107/bpjs-kesehatan-

optimal-perbaiki-kualitas-layanan-di-

faskes  #BPJSKesehatan #BPJSMelayani 

#GotongRoyongSemuaTertolong 

#JKNHadirUntukRakyat 

mantap bpjs sehat optimal 

program jknkis kualitas layan 

faskes sumber 

pos 

1978 

@sbyfess stepnya ke psikolog dulu, baru 

pskiater. btw kalo ada bpjs, coba aja ke 

psikolog puskesmas. semangat 

sender!Sparklessemoga anda baik-baik 

saja. 

step psikolog pskiater btw bpjs 

coba psikolog puskesmas 

semangat sender 

sparklessemoga baikbaik 

pos 
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1979 
@EnggalPMT @XXX_SamURay63 

Semnjak BPjS dikorupsi langsung saya 

non aktifkan semua. 

semnjak bpjs korupsi non aktif neg 

1980 

@sbyfess nder bisa ke psikolog dulu 

pake bpjs kata temenku free, semoga 

cepet pulih ya nder. sending all my love 

to u? 

nder psikolog pakai bpjs teman 

free cepet pulih nder sending all 

cinta 

pos 

1981 
@banjarbase Bpjs nder, ambil aja yg 

kelas 3 perbulan iurannya 50rb. Udah 

dicover semua kok. 

bpjs nder ambil kelas iur 

dicover 
pos 

1982 

@sbyfess nder bisa ke psikolog dulu 

pake bpjs kata temenku free, semoga 

cepet pulih ya nder. sending all my love 

to u 

nder psikolog pakai bpjs teman 

free cepet pulih nder sending all 

cinta 

pos 

1983 
@banjarbase Bpjs nder, ambil aja yg 

kelas 3 perbulan iurannya 50rb. Udah 

dicover semua kok. 

bpjs nder ambil kelas iur 

dicover 
pos 

1984 

@sbyfess Bisa ke psikolog nder, gratis 

kalo pake bpjs dan bayar 5rb-an kalo 

umum. Di semua puskesmas sby 

InshaaAllah udh ada semua layanan 

psikologi. 

psikolog nder gratis pakai bpjs 

bayar rban puskesmas sby 

inshaallah layan psikologi 

pos 

1985 keknya jantung gua harus mulai di bpjs 

in 
kek jantung bpjs pos 

1986 

Mau berobat ditolak rupanya bpjs udah 

gak aktif pdhl dicek sblm brgkt via 

mbanking sdh trbayar...ada yg faham gk 

ini kenapa? 

obat tolak rupa bpjs tidak aktif 

pdhl cek sblm brgkt mbanking 

sdh trbayar faham tidak 

neg 

1987 
andai bpjs masih aktif skrg aku dah 

berangkat sendiri ke RSUD minta 

opname aja 

andai bpjs aktif berangkat rsud 

opname 
pos 

1988 
sehat itu mahal murah klo ada bpjs eh ---- 

artinya tetap jaga kesehatan  walaupun 

biaya pengobatan ditanggung negara ---- 

sehat mahal murah bpjs arti 

jaga sehat biaya obat tanggung 

negara 

pos 

1989 

@healthy_fess kalo di rs siapain 200-

500k cukup, karena psikiater ada 

tambahan obat kamu juga bayar obatnya 

ini tergantung keluhan kamu ya. juga 

kayanya pakai bpjs untuk konsultasi 

gratis deh 

siapain psikiater obat bayar 

obat gantung keluh kaya pakai 

bpjs konsultasi gratis 

pos 

1990 

rada nyesek sih BPJS selalu dipotong 

dari uang gaji, padahal BPJS ku mati 

udah 2 tahun, mau diaktifin lagi ga 

dilayani sampai sekarang karna daftarnya 

via WA, aku udh daftar 2 kali dan ga ada 

progress apapun. Indonesiakuuu 

rada sesak bpjs potong uang 

gaji bpjs mati diaktifin tidak 

layan daftar whatsapp daftar 

kali tidak progress 

indonesiakuu 

neg 

1991 
@republikaonline Saling http://tuduh.RS 

bilang belum dibayar oleh BPJS karena 

uangnya dikorupsi. 

bilang belum bayar bpjs uang 

korupsi 
neg 
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1992 
@republikaonline Saling http://tuduh.RS 

bilang belum dibayar oleh BPJS karena 

uangnya dikorupsi. 

bilang belum bayar bpjs uang 

korupsi 
neg 

1993 
BPJS Kesehatan juga miliki program 

relaksasi bagi peserta mandiri yang 

tunggak iuran 

bpjs sehat milik program 

relaksasi mandiri tunggak iur 
pos 

1994 

@jokowi Kita tidak pernah meminta, tapi 

dari pihak bpjs sendiri yg datang ke dinas 

lingkungan hidup dan kebersihan kota 

jayapura untuk menyampaikan bantuan 

dari bapa.. Nyatanya sampai saat ini kami 

tidak meneri 100 perak pun... Terima 

kasih. 

tidak bpjs dinas lingkung hidup 

bersih kota jayapura bantu bapa 

nyata tidak teri perak terima 

kasih 

neg 

1995 

@Sahabat_Bangsa @RamliRizal Berobat 

dgn BPJS, dikasi obat yg paling murah 

sedunia, gitupun BPJS ga pernah 

untung.Betobat ke Dukun lebih 

bermanfaat saat ini. 

obat bpjs kasih obat murah 

dunia gitupun bpjs tidak untung 

betobat dukun manfaat 

neg 

1996 wallahi kuota bpjs lemot bgt kuota bpjs lambat neg 

1997 
@mks_fess Di pelamonia coba, gratis 

kalo bpjs. Temanku di dinas kesehatan 

gratis juga 

pelamonia coba gratis bpjs tem 

dinas sehat gratis 
pos 

1998 

@lateronthatday Aku udah coba online, 

dari online disuruh tatap muka supaya 

hasilnya jelas Sedangkan disini susah 

carinya, kalopun ada kan mahal. Kalopun 

mau pake bpjs palingan dirujuk ke rs 

juga dapetnys psikiater, aku blm yang 

seserius itu buat ngadep psikiater aku 

bingujg banget 

coba suruh tatap muka hasil 

dang susah cari kalo mahal kalo 

pakai bpjs rujuk dapetnys 

psikiater belum serius ngadep 

psikiater bingujg 

pos 

1999 
@BPJSKesehatanRI Alhamdulillah min, 

semoga kedepannya pelayanan BPJS 

kesehatan semakin baik. 

urus layan bpjs sehat pos 

2000 @mks_fess Klinik lifiyura kima, 250K, 

klo bpjs terdaftar dsitu cuma 220K 

klinik lifiyura kima bpjs daftar 

dsitu 
pos 

2001 
@asumsico Ini juga naik..  

Pengumuman! Iuran BPJS Kesehatan 

Naik di 2021 

iur bpjs sehat neg 

2002 
Alhamdulliah bpjs pribadi dapat bantuan 

7 rebu dari pemerintah buat kelas 3 

lumayan Face with hand over mouth 

alhamdulliah bpjs pribadi bantu 

rebu perintah kelas lumayan 

face with hand over mouth 

pos 

2003 

ohmybeautybank Biasanya beda2 nder 

tergantung daerah. Kupernah 350k. Tpi 

spertinya pake bpjs bisa gratis kalo ada 

rujukan 

ohmybeautybank beda nder 

gantung daerah kupernah 

spertinya pakai bpjs gratis rujuk 

pos 

2004 @oazamengg emng kalo disitu jam 

segini antriannya macem antrian bpjs 

emng jam antri macem antri 

bpjs 
neg 
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2005 
Susahnya Birokrasi dan Tidak 

Optimalnya Informasi Pelayanan di BPJS 

Perak Timur Surabaya 

susah birokrasi tidak optimal 

informasi layan bpjs perak 

timur surabaya 

neg 

2006 Bntuan sosial mlalui BPJS blm mrata,knp 

ya? 

bntuan sosial mlalui bpjs belum 

mrata knp 
neg 

2007 

@ohmybeautybank Mending ke dokter 

aja nder. Kalo pake bpjs biasanya ga 

termasuk bekas hitamnya, tp lama2 bakal 

ilang2 sendiri kok 

mending dokter nder pakai bpjs 

tidak masuk bekas hitam ilang 
neg 

2008 

@BPJSKesehatanRI  sore admin, 

barusan saya coba regis bpjs via JKN 

mobile tapi tiba tiba crash di bagian 

autodebit. Saat mau dibuka aplikasinya 

dan regis kembali malah statusnya seperti 

ini, bagaimana ya? 

sore admin coba regis bpjs jkn 

mobile crash autodebit buka 

aplikasi regis status 

neg 

2009 

Astina Wardany : Terimakasih BPJS 

Kesehatan, Berkatmu Saya Dapatkan 

Pelayanan yang Baik 

http://dlvr.it/RpbCKD 

astina wardany terimakasih bpjs 

sehat berkat layan 
pos 

2010 

@BPJSKesehatanRI  halo Min, kemarin 

mendaftarkan bpjs untuk bayi baru lahir 

lewat Pandawa Sleman. Katanya sudah 

diproses dan diminta menunggu 1x24 

jam kerja. Tapi kok sampe sekarang 

belum ada info dan dicek di aplikasi 

Mobile JKN juga belum ada. Mohon 

bantuannya 

urus kemarin daftar bpjs bayi 

lahir pandawa sleman proses 

tunggu kali jam kerja belum 

info cek aplikasi mobile jkn 

belum mohon bantu 

neg 

2011 @accaa111 Gk enak badan ke dokter... 

Jangan lupa bawa kartu BPJS 

tidak enak badan dokter jangan 

lupa bawa kartu bpjs 
neg 

2012 

Betapa beratnya 2020 mau cairin bpjs aja 

udh kek sinetron cinta fitri ber season 

season hingga akhirnya. Ga cair juga tu 

bpjs wuak. 

rat cairin bpjs sinetron cinta fitri 

ber season season tidak cair 

bpjs wuak 

neg 

2013 

Kalau emang butuh dan mau repot/keluar 

effort lebih + punya BPJS, please pakai 

BPJS. Silakan ke faskes I kemudian 

konsultasi dg dokter umum/jaga di situ.. 

kl memang sudah mengganggu fisik, 

biasanya akan dpt rekomendasi ke 

Psikiater.  Konsul spesialis + obat = 

gratis.. 

butuh repot effort bpjs please 

pakai bpjs sila faskes konsultasi 

dokter jaga ganggu fisik 

rekomendasi psikiater konsul 

spesialis obat gratis 

pos 

2014 

@BPJSKesehatanRI  Selamat Sore, Saya 

mau mengaktifkan kembali kepesertaan 

bpjs sy dr PPU ke Peserta Mandiri. Sy 

udah chat by wa ke pandawa kota 

palembang sesuai arahan cs bpjs care 

center. Susah 1 minggu saya chat 

pandawa tsb & isi form layanan, tp 

sampai hr ini belum jg d proses. 

selamat sore aktif kepesertaan 

bpjs ppu mandiri pesan 

whatsapp pandawa kota 

palembang sesuai arah bpjs hati 

center susah minggu pesan 

pandawa tsb isi form layan 

belum jangan proses 

neg 
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2015 

@yoonmeowbit di puskesmas bisa ka? 

aku takut susah kalo pake bpjs:( coba 

nanti aku omongin sama mamah, soalnya 

kemarin udah ngomong terus mamah 

udah bilang gabisa jadinya aku gajadi 

pake bpjs 

puskesmas kak takut susah 

pakai bpjs coba omongin 

mamah kemarin bicara mamah 

bilang tidak bisa tidak jadi 

pakai bpjs 

neg 

2016 

Itu salah satu penyebab "wah kalau pake 

bpjs susah mau berobat, banyak 

syaratnya, kalau udah terpenuhi belum 

tentu rumah sakit yg dituju mau 

menerima, bisa bisa dirujuk ke RS lain" 

Nah ini salah satu alasan, kalau mau 

cepet sembuh di RS ya bayar mandiri 

salah pakai bpjs susah obat 

syarat penuh belum rumah sakit 

tuju terima rujuk salah alas 

cepet sembuh bayar mandiri 

neg 

2017 

Depresi ko obatnya istirahat, jalan2 liat 

org susah.. Depresi mah minum 

Amitriptyline ato generiknya, bisa pake 

BPJS lagi. 

depresi obat istirahat jalan lihat 

orang susah depresi minum 

amitriptyline generik pakai bpjs 

pos 

2018 

Kenapa pasien BPJS kalo sekedar ambil 

resep obat harus ada pasien nya. Kan 

kasihan pasien yang susah jalan apa lagi 

rumah nya jauh ga ada kursi roda 

pasien bpjs sekedar ambil resep 

obat pasien kasihan pasien 

susah jalan rumah tidak kursi 

roda 

neg 

2019 

@shenezya @insecure_addict 

@tanyainrl Klo psikiater iya bisa ke 

cover. Tapi klo bpjs agak susah untuk ke 

psikolog. Harus kasus2 tertentu yg bisa 

ke cover bpjs. 

psikiater cover bpjs susah 

psikolog cover bpjs 
neg 

2020 @BPJSKesehatanRI  kenapa susah sekali 

menghubungi call center BPJS??? 
susah hubung call center bpjs neg 

2021 @BPJSKesehatanRI  kenapa susah sekali 

cs bpjs utk terima telp ya 
susah bpjs terima telpon neg 

2022 
Susah urusan administrasi untuk BPJS 

Kesehatan ? Sekarang ada layangan 

Pandawa nih guisss 

susah urus administrasi bpjs 

sehat layang pandawa guiss 
pos 

2023 jujur cape bgt ngurus bpjs tuh susah bgt 

anjir 

jujur lelah urus bpjs susah 

anjing 
neg 

2024 

Susahnya ngerujuk pasien kalau gk 

punya uang, jadi kakakku ngerujuk 

pasien melahirkan ke RS, udah di oper2 3 

RS, karna susah nyari ruangan yg 

standar, ujung2nya ambil yg bayar 

pribadi paling murah 10 jt, knpa ribet? 

Karna gk punya BPJS 

susah ngerujuk pasien tidak 

uang kakak ngerujuk pasien 

lahir oper susah cari ruang 

standar ujung ambil bayar 

pribadi murah susah tidak bpjs 

pos 

2025 
@BPJSKesehatanRI Saya susah banget 

min menghubungi BPJS tuk mencari CP 

RO buat Kantor saya..  hufftt 

susah urus hubung bpjs tuk cari 

kantor hufftt 
neg 

2026 

@copuco_ Yap, hampir sm cuma beda 

cerita. 2 thn lalu w kecelakaan , dan bikin 

angkle w bengkak super wkt itu & susah 

jalan. Seminggu kemudian , coba rontgen 

pake BPJS. Baru sampe tempat 

yap beda cerita celaka angkle 

bengkak super wkt susah jalan 

minggu coba rontgen pakai bpjs 

daftar puter kesana kesini bawa 

surat rujuk akhirny smpe 

neg 
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pendaftaran, di puter"kesana kesini 

padahal udh bawa surat rujukan juga . 

Akhirny smpe skrg g di apa"n 

2027 @sukagreenteaaku Bpjs kita bayar, 

kenapa susah amat mau dipakai 
bpjs bayar susah pakai neg 

2028 @cnbcindonesia Innalillahi... nyari duit 

udah susah...  bpjs mau di naikin lgi... 

innalillahi cari uang susah bpjs 

naikin lgi 
neg 

2029 

@CNNIndonesia Ya Alloh gak mikir ya 

sama orang susah, bayar 25.500 perorang 

aja udah bisa dibilang mahal kalau 

anggotanya banyak, gimana ini mau 

dinaiikkin lagi, kalau bisa ada aturan bisa 

berhenti aja ikut layanan bpjs soalnya 

cape bayarnya 

alloh tidak pikir orang susah 

bayar orang bilang mahal 

anggota dinaiikkin atur henti 

layan bpjs lelah bayar 

neg 

2030 

@CNNIndonesia Apaan sih ni BPJS naik 

trus, claim susah banget pas sakit padahal 

gak perna bayar telat sekalipun huff.. 

pengen brenti aja ikutan bpjs 

bpjs claim susah pas sakit tidak 

perna bayar telat huff brenti 

bpjs 

neg 

2031 

@tanyainrl 1. Lapor ortu 2. Ke 

puskesmas minta rujukan buat rontgen ke 

rs + pake bpjs biar gratis 3. Datang ke rs 

yg jd rujukan  Plis segera periksa 

daripada dintar-ntar malah takut makin 

parah sakitnya dan alhasil segalanya jadi 

lebih susah + mahal 

lapor orang tua puskesmas 

rujuk rontgen pakai bpjs gratis 

rujuk mohon periksa dari pada 

dintarntar takut parah sakit 

susah mahal 

pos 

2032 

Kata dokter udh km gpp ngga sakit kok 

ngga usah minta rujukan ke rs. ... 

Meanwhile Gua yg stiap hari nahan sakit 

Relieved faceDash symbol Knp si kalo 

pake bpjs tuh minta surat rujukan ke rs 

besar susah bgt huhu.. 

dokter tidak apa apa sehat tidak 

rujuk meanwhile stiap tahan 

sakit relieved facedash symbol 

knp pakai bpjs surat rujuk susah 

huhu 

neg 

2033 

@BPJSKesehatanRI  Masih ada dokter 

yang meminta tambahan biaya untuk 

obat. Karena mengganggap obat dari 

BPJS kualiatas nya rendah, apa benar 

begitu? mohon pencerahannya. Kami 

sudah susah bayar tiap bulan tapi msh di 

anggap kelas teri. 

dokter biaya obat mengganggap 

obat bpjs kualiatas rendah 

mohon cerah susah bayar 

anggap kelas teri 

neg 

2034 

@Kemendagri_RI @tjahjo_kumolo min 

knpa ya ini mau pengaktifan nik untuk 

daftar BPJS anak susah bgt di hubungin 

cs nya, tiap di tlp ke no. cs nya yg jawab 

mesin mulu, padahal udh lengkap semua 

persyaratan tinggal pengaktifan nik 

secara online doang 

urus aktif nik daftar bpjs anak 

susah hubungin telephone tidak 

mesin mulu lengkap syarat 

tinggal aktif nik 

neg 

2035 

@hiraethyung Q pernah,soalnya 

tumbunya miring jdi susah 

ngebersihinnya jadinya berlubang dan 

sering sakit gitu Weary face pas kumat 

sakit bgt kepala rasanya kebelah gitu,eh 

tumbu miring susah 

ngebersihinnya lubang sakit 

weary face pas kumat sakit 

kepala kebelah pas cabut sehat 

pos 
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pas dicabut gak sakit2 amat, nyabutnya 

cepet jg gapake drama.biayanya gratis 

soalnya pake bpjs 

nyabutnya cepet jangan gapake 

drama biaya gratis pakai bpjs 

2036 Susah bgt ngomong sama cs bpjs, ah 

bodo ah 
susah bicara bpjs bodoh neg 

2037 
@ritalxnbanana Susah sis, dah mahal 

banyak caveatnya. Paling bener emg bpjs 

:| 

susah sis mahal caveatnya bpjs pos 

2038 

Yaaa usahaa dong sisst, jualan kek, jaga 

anak orang kek, bantu cuci rumah 

tetangga kek, hadeeeh susah deh kalo 

bawaannya minta doang ga mau usaha. 

Saya juga usaha mba, kerjaa! Daripada 

minta ke artis yang belum tentu juga 

dibaca, mendingan urusin bpjs buat 

lahiran bu!!!hadeh 

usahaa sisst jual jaga anak 

orang bantu cuci rumah 

tetangga hadeeh susah bawa 

tidak usaha usaha kakak kerjaa 

dari pada artis belum baca 

mending urusin bpjs lahir hadeh 

pos 

2039 

@BPJSKesehatanRI Alah pandemi covid 

aja peduli tp bagian penggantian data diri 

susah minta ampun..tlg ya kinerja nya di 

benahi disini bpjs di bayar oleh 

masyarakat tp masalah kinerja nya lelet 

setengah mati.. 

alah pandemi covid peduli ganti 

data susah ampun tolong 

kinerja benah bpjs bayar 

masyarakat kinerja lelet mati 

neg 

2040 

Aplikasi Mobile JKN memang 

mempermudah peserta untuk akses 

layanan, kalo kita mau nyari info ttg 

BPJS Kesehatan gak perlu susah 

kemana2, jadi mempermudah banget kan  

#BPJSKesehatan #BPJSMelayani 

#GotongRoyongSemuaTertolong 

#JKNHadirUntukRakyat 

aplikasi mobile jkn mudah 

akses layan cari info ttg bpjs 

sehat tidak susah mudah 

pos 

2041 

Rakyat Sedang Hidup Susah, BPJS 

Jangan Bikin Tambah Susah. 

https://megapolitanpos.com/2020/11/12/r

akyat-sedang-hidup-susah-bpjs-jangan-

bikin-tambah-susah/ lewat  

@Megapolitanpos 

rakyat hidup susah bpjs jangan 

susah 
neg 

2042 

SURAT RUJUKAN #DOKTER 

BILANG KALAU PAKAI #BPJS 

SUSAH UNTUK DAPAT 

PENANGANAN RONTGEN - JADI 

KAMI (DOKTER) HARUS 

MENGARAANG/BOHONG SUPAYA 

BISA DI PROSES!  ANEH SAJA YA, 

SEUMUR-UMUR BARU KALI INI 

RIBET SEKALI UNTUK DAPAT 

SELEMBAR KERTAS ITU SAJA OH  

@BPJSKesehatanRI  RUGI SAYA 

BAYAR! 

surat rujuk bilang pakai susah 

tangan rontgen dokter 

mengaraang bohong proses 

aneh seumurumur kali susah 

lembar kertas rugi bayar 

neg 

2043 Kenapa harus pake aplikasi baru sih ibu 

pimpinan. Padahal pake web bpjs udah 

pakai aplikasi pimpin pakai 

web bpjs enak garibet rujuk 
neg 
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enak banget garibet, rujuk mudah segala 

mudah, ini pake nambah kerjaan belajar 

aplikasi baru yg ribet ya allah emang ya 

org"besar ini prinsipnya klo ada yg susah 

kenapa pilih yg mudah 

mudah mudah pakai nambah 

kerja ajar aplikasi susah allah 

orang prinsip susah pilih mudah 

2044 
REKAN Indonesia: Rakyat Sedang 

Hidup Susah, BPJS Jangan Bikin 

Tambah Susah! 

rekan indonesia rakyat hidup 

susah bpjs jangan susah 
neg 

2045 

#SAPAMANTAN Jika belum ada BPJS 

pribadi karena ga sempat ngurus dan ga 

diurusin kantor itu sayang banget. 

Soalnya, kalau engga punya BPJS atau 

#AsuransiKesehatan. jika kenapa-napa 

susah. #CaraGampangBerasuransi 

#Kesehatan 

belum bpjs pribadi tidak urus 

tidak diurusin kantor sayang 

tidak bpjs kenapanapa susah 

pos 

2046 

@BPJSKesehatanRI  minta surat rujukan 

dari dokter ko susah amat,ibu saya rutin 

kerumah sakit tapi setiap minta rujukan 

dari dokter malah marah2.apa ibu saya 

struk sekarang kandungan nya infeksi 

dan ada cairan,kemaren habis rongseng 

pake uang pribadi ga ditanggung bpjs. 

Solusinya? 

surat rujuk dokter susah rutin 

rumah sakit rujuk dokter marah 

struk kandung infeksi cair 

kemaren habis rongseng pakai 

uang pribadi tidak tanggung 

bpjs solusi 

neg 

2047 

@asteRiesling lapor buat kecelakaan biar 

bisa bpjs operasi aja susah banget. kalo 

ilang HP mah udh bye aja deh Face with 

tears of joy gak mungkin banget bisa 

balik. 

lapor celaka bpjs operasi susah 

ilang handphone bye face with 

tears joy tidak 

neg 

2048 
@BPJSKesehatanRI   kenapa ya min 

susah bgt untuk tlp layanan call center 

bpjs ? 

urus susah telephone layan call 

center bpjs 
neg 

2049 

@BPJSKesehatanRI  keluarga saya udah 

menawarkan diri ke rumah sakit untuk 

bayar secara mandiri bukan dengan bpjs, 

tapi karena rumah sakit lebih 

menyarankan untuk bpjs krn belum tau 

sampai kapan akan dirawat. Tapi kenapa 

ngurus bpjs susah sekali ? Tolong dong, 

nyawa 

keluarga tawar rumah sakit 

bayar mandiri bukan bpjs 

rumah sakit saran bpjs belum 

rawat urus bpjs susah tolong 

nyawa 

neg 

2050 

Dear  @BPJSKesehatanRI  kenapa mau 

bikin bpjs mandiri susah banget ya ? 

Harus dibikin muter2 dulu padahal 

urgent, 

bpjs mandiri susah bikin muter 

urgent 
neg 

2051 
@tomspr @hzboy Wah, buruan diurus. 

Sayang banget kalau engga punya 

BPJS/asuransi. Kalau kenapa-napa susah. 

buru urus sayang tidak bpjs 

asuransi kenapanapa susah 
pos 

2052 

@mentallydie Kita kaum" misqueen 

gaada duit brouuu, mau ke RS susah kalo 

punya bpjs, enakan yg gapunya bpjs 

soalnya lgsung ditanganin 

kaum misqueen tidak ada uang 

brouu susah bpjs enak tidak 

punya bpjs lgsung ditanganin 

neg 
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2053 

Ini lagi apps bpjs kesehatan ngeloadnya 

lama betLoudly crying faceLoudly crying 

face tolonglah  @BPJSKesehatanRI  

appsny jangam berat² gt. Mau buka per 

fiturny susah bgt. Saya pakai wifi kok, dn 

buka yg lainnya aman hehe. 

apps bpjs sehat ngeloadnya 

betloudly crying faceloudly 

crying face tolong appsny 

jangam berat buka fiturny susah 

pakai wifi buka aman 

neg 

2054 @locaenade susah batu ginjal pake bpjs susah batu ginjal pakai bpjs neg 

2055 

@BPJSKesehatanRI  min..  Kenapa ya 

susah banget akses BPJS kesehatan pakai 

aplikasi jkn mobile??  Tiap kali sdh 

terdaftar ketika masuk lg pasti daftar lg,, 

terlalu rumit menurut saya,, sampai 

sekarang saya pun tak bisa buka JKN 

mobile,, 

urus susah akses bpjs sehat 

pakai aplikasi jkn mobile kali 

sdh daftar masuk daftar rumit 

tidak buka jkn mobile 

neg 

2056 
tidur sana, jangan begadang, lu kaga 

punya BPJS, kalau sakit ntar lu jugak yg 

susah. 

tidur jangan begadang tidak 

bpjs sakit jugak susah 
pos 

2057 
Gak usah jauh2 deh urus bpjs aja susah, 

dipimpong sana sini baru bisa diklaim 

Loudly crying faceLoudly crying face 

tidak urus bpjs susah 

dipimpong klaim loudly crying 

faceloudly crying face 

neg 

2058 

Ngurus BPJS online susah bener sih. 

Bukan punya pribadi sih, tapi bantuin 

orang.   Bahasanya susah dipahami. 

Daftar melalui WA, ngisi gform, pake 

autodebet, ngurus ke bank, download apk 

di google play store, yg punya udh 

kakek-kakek ya mana paham. Saya aja 

yg ngisi masih mikir 

urus bpjs susah bukan pribadi 

bantuin orang bahasa susah 

paham daftar whatsapp isi 

gform pakai autodebet urus 

bank download apk google 

main store kakekkakek paham 

isi pikir 

neg 

2059 

@rlthingy kalo gua iya nder, sekalinya 

pake bpjs kena kasus yg sama.. dulu sih 

sebelum covid, rujukan buat rawat 

inapnya susah beneerrr asli, diribetin 

sana sini.. padahal selama ini kalo urusan 

rumah sakit keluarga ga pernah pake 

bpjs, prosesnya lancar lancar aja tuh 

hmhh 

nder kali pakai bpjs sentuh 

belum covid rujuk rawat inap 

susah beneerr asli diribetin urus 

rumah sakit keluarga tidak 

pakai bpjs proses lancar lancar 

hmhh 

neg 

2060 

Kenapa yah  @BPJSKesehatanRI  susah 

bgt di akses, mau aktifin kepesertaan yg 

off gara” phk, buat urus lahiran kok yah 

berbelit” gini, nanti klo datang ke kantor 

bpjs disuruh pulang lagi gara covid jdi 

harus online, ini online susah amat mau 

login doang 

susah akses aktifin kepesertaan 

off gara phk urus lahir belit 

kantor bpjs suruh pulang gara 

covid susah login 

neg 

2061 

Min bagaimana nih udah dari agustus ga 

ada kelanjutan. Udah telepon 2kali cs 

bilangnya suruh tunggu 7 hari kerja, 

setelah 7 hari kerja disuruh tunggu lagi. 

Cape min nunggu terus, no antrian 

urus agustus tidak telepon kali 

bilang suruh tunggu kerja kerja 

suruh tunggu lelah urus tunggu 

tidak antri urus bpjs kaya urus 

pindah negara susah bnerr 

susah 

neg 
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3516182. Ngurus bpjs udah kaya ngurus 

pindah negara, susah bnerrr ribet 

2062 Susah bener dah nyairin dana bpjs. Face 

with look of triumph 

susah nyairin dana bpjs face 

with look triumph 
neg 

2063 

@nanutraweuy @tubirfess Nah sama, 

diriku juga gak percaya asuransi kecuali 

BPJS ?? walaupun para influencer pada 

ngiklan bahwa asuransi bagus untuk 

masa tua tapi lihat tetangga yg dulu pake 

asuransi p susah banget buat klaim, bye 

bye dah.. 

tidak percaya asuransi bpjs 

influencer ngiklan asuransi 

bagus tua lihat tetangga pakai 

asuransi susah klaim bye bye 

pos 

2064 

@sellyfidiaa Memang susah akupun gak 

pernah make bpjs di solo wkwk, faskesku 

di lombok pula jauj bet minta surat 

rekomendasi 

susah tidak make bpjs solo 

wkwk faskesku lombok jauj 

surat rekomendasi 

neg 

2065 

Suruh bikin kk susah banget, aku mau 

lahiran seenggaknya punya bpjs takutnya 

ada apa², ini mah cuma karna mertua 

belum ikhlas anaknya keluar dari kk 

sampai sekarang aku sama suami ga 

punya kk 

suruh kakak susah lahir enggak 

bpjs takut mertua belum ikhlas 

anak kakak suami tidak kakak 

pos 

2066 

Kenapa pasien BPJS kalo sekedar ambil 

resep obat harus ada pasien nya. Kan 

kasihan pasien yang susah jalan apa lagi 

rumah nya jauh ga ada kursi roda 

pasien bpjs sekedar ambil resep 

obat pasien kasihan pasien 

susah jalan rumah tidak kursi 

roda 

neg 

2067 

@Pokemen9 @UrKenny kalo emang 

ngerasa depresi/apapun itu. cari org yg 

setidaknya mau denger masalah lo. bnyk 

kok yg mau denger. gue ga tau 

masalahnya dia apa sampe kaya gitu tapi 

ya ga gitu jg. bisa juga kan ke psikiater. 

di puskesmas bisa. ada BPJS gratis 

malah. hdp udh susah jgn bikin tmbh 

susah 

depresi cari orang tidak dengar 

dengar tidak kaya tidak jangan 

psikiater puskesmas bpjs gratis 

hidup susah jangan tmbh susah 

pos 

2068 

@KemenkesRI  Pagi mau tanya 

bagaimana cara saya untuk mendapatkan 

rujukan ke RS kelas 1 untuk Cuci darah 

ibu saya dengan BPJS karena sejak tgl 

15Oktober hingga saat ini belum 

mendapatkan rujukan ke RS kelas 1 dgn 

BPJS susah sekali sedangkan kondisi ibu 

saya kian hari makin turun 

pagi rujuk kelas cuci darah bpjs 

tgl oktober belum rujuk kelas 

bpjs susah dang kondisi kian 

turun 

neg 

2069 

Tengah malem gigi nyut nyutan ga 

karuan sampe susah tidur. Pengen 

nambel di rs pake bpjs ribetnya khan 

maend keburu lewat. Langsung ke 

praktek dokter gigi, nambel gala macem 

Beres beres, pala nyang nyut nyutan.. 

malam gigi nyut nyut tidak 

karuan susah tidur nambel 

pakai bpjs ribetnya khan maend 

keburu praktek dokter gigi 

nambel gala macem selesai 

selesai pala nyut nyut 

neg 

2070 @maikrolet Susah ngurus bpjs mas susah urus bpjs abang neg 



 

cc 

 

2071 

Apa betull kalo pake bpjs d0kt3rnya 

jelasinnya sedikit, mau nanya aja susah 

bgt jir tp kalo bayar baru deh so a6 kalo 

ditanya dijelasin sedetail2nya Slightly 

smiling face tp ini beneran tjd sama kake 

gue... Tapi ga semua d0kt3r gtu sihh 

Thumbs up 

betull pakai bpjs rnya 

jelasinnya nanya susah jir bayar 

dijelasin detail slightly smiling 

face tjd kake tidak thumbs 

neg 

2072 
@omolmol mau ngurus bpjs dan lainnya 

jadi lama. trus transisi ke kantor baru 

juga susah. asli. 

urus bpjs transisi kantor susah 

asli 
neg 

2073 @BPJSKesehatanRI Tolong cek dm lagi. 

Susah sekali ya login ke bpjs mobile 

tolong cek pesan susah login 

bpjs mobile 
neg 

2074 

@sylvkartika Woah makasih mbak. Aku 

masih yang termakan omongan, make 

bpjs susah dapet room ngak segera 

dilayani.  Tengyu mbak. 

woah makasih kakak makan 

omong make bpjs susah room 

tidak layan tengyu kakak 

neg 

2075 
Sekelas admin BPJS aja typingnya masih 

susah dipahami karena minim 

penggunaan tanda baca haha 

kelas admin bpjs typingnya 

susah paham minim tanda baca 
neg 

2076 

Selamat pagi,  @BPJSKesehatanRI . 

Mohon bantuannya, saya mau cek No. 

Kepesertaan BPJS berdasarkan NIK 

caranya gimana ya, Min? Saya sdh coba 

hub cust. care tp susah sekali 

nyambungnya. Terimakasih 

selamat pagi mohon bantu cek 

tidak kepesertaan bpjs dasar nik 

urus sdh coba hub cust hati 

susah nyambungnya 

terimakasih 

neg 

2077 

@urmoonandsun ini agak susah 

diterapkan si kalo pake BPJS. karema 

ketersediaan obatnya gak selalu ada hiks. 

tapi kalo dapat dokter yang kooperatif, 

dokternya bakal nyari obat yang paling 

mirip. pengalaman ku ky gitu 

susah terap pakai bpjs karema 

obat tidak hiks dokter 

kooperatif dokter cari obat alam 

neg 

2078 

@tzzdoaibu stau sy klo kecelakaan ga di 

cover, 2 taun lalu pernah kecelakaan jari 

kelingking hampir putus. masuk RS 

operasi, RS nya ga mau cover pk BPJS 

akhirnya pake asuransi. mending byar 

asuransi skalian lbh jelas, lagian bPJS tuh 

susah bayarnya Ke RS makanya RS 

males ngurusin 

stau celaka tidak cover celaka 

jari kelingking putus masuk 

operasi tidak cover pakai bpjs 

pakai asuransi mending byar 

asuransi skalian bpjs susah 

bayar malas urus 

neg 

2079 

Apakah pasien yg blm mmiliki BPJS 

hnya dberi wkt 3 X 24 untuk pngurusan 

BPJS apabila lebih dr 3 hr mka pasien 

masuk sbagai pasien umum & dkenakan 

biaya oleh phk RSUD.. Ksian ibu ini org 

susah buknnya dpermudah malah di 

persulit. @BPJSKesehatanRI   

@WarmHeartsBPJS   @BPJS_Kesehatan 

pasien belum mmiliki bpjs hnya 

dberi wkt kali pngurusan bpjs 

mka pasien masuk sbagai 

pasien dkenakan biaya phk rsud 

ksi orang susah buknnya 

dpermudah sulit 

neg 

2080 
"Ternyata Mobile JKN sangat praktis dan 

tidak susah. Jadi sampai sekarang kalau 

mau urus administrasi tidak perlu lagi ke 

nyata mobile jkn praktis tidak 

susah urus administrasi tidak 
pos 



 

cci 

 

kantor BPJS Kesehatan. Apalagi di saat 

pandemi, saya & keluarga tidak mau 

sering keluar rumah," - Ria  

#BPJSKesehatanRI 

#BPJSKesMelayaniNegeri #KataMereka 

kantor bpjs sehat pandemi 

keluarga tidak rumah ria 

2081 

@PurwadiSujalmo Gak tau mas. 

Harusnya bisa, kan 'cuma' permenkes. 

Blm baca semua juga sih. Tp paling 

implementasi di lapangannya yg susah, 

kecuali kalau lngsung ditindaklanjuti 

oleh BPJS Kes terkait klaim. 

tidak abang permenkes belum 

baca implementasi lapang susah 

lngsung ditindaklanjuti bpjs kes 

kait klaim 

neg 

2082 @jisungnxt Bikin BPJS susah ngantri 

panjang 
bpjs susah ngantri neg 

2083 
astagfirullah, aplikasi BPJS Kesehatan 

kok gini amat sih. Monanges dari tadi 

registrasi aja susah bangettt 

aplikasi bpjs sehat monanges 

registrasi susah 
neg 

2084 

@BPJSKesehatanRI  kenapa call 

centernya tidak bisa dihubungi. Dan 

kenapa ini susah banget mau daftar bpjs 

kesehatan badan. Bingung. Ga ada yang 

jelas. 

call centernya tidak hubung 

susah daftar bpjs sehat badan 

bingung tidak 

neg 

2085 

@BPJSKesehatanRI  ini soal JKN-KIS 

knp pas sy mau liat stts kepesertaan KIS 

sodara sy mlah susah pke Mobile JKN 

katanya NIK tdk sesuai, ktka coba fitur 

pengajuan & sya masukan NIK, yg kluar 

mlh nama org lain yg tdk ada dlm klrga. 

Apa pihak BPJS slh input data? 

jknkis knp pas lihat stts 

kepesertaan kis saudara mlah 

susah pke mobile jkn nik tidak 

sesuai ktka coba fitur aju masuk 

nik kluar mlh nama orang tidak 

klrga bpjs slh input data 

neg 

2086 

Udah 2x ini kebantu banget sama 

pelayanan  @ambulancehebat , kakek 

udh gabisa jalan jadi susah klo harus ke 

RS disaat darurat gini. Tenaga medisnya 

ramah, responsif. Telfon jam 9 malem, 

20 menit kemudian udh nyampe rumah. 

Dikasi obat dan 100 % tanpa biaya, cm 

pake kartu bpjs + ktp. 

kali bantu layan kakek tidak 

bisa jalan susah darurat tenaga 

medis ramah responsif telfon 

jam malam menit rumah kasih 

obat biaya pakai kartu bpjs 

kartu tanda penduduk 

pos 

2087 

@BPJSKesehatanRI  susah banget ya 

mau non aktifin kepesertaan bpjs 

kesehatan setelah yang bersangkutan 

wafat. Masih dipotong tagihan perbulan. 

Response dong. 

susah non aktifin kepesertaan 

bpjs sehat sangkut wafat potong 

tagih response 

neg 

2088 

@krasxkepala @Dsinathrya Yang 

diatasnya juga goblok kebangetan hahaha 

,kita kita masalah bikin ktp aja ribet 

,punya bpjs sakit aja susah minta ampun 

masuk rumah sakit skrng ditambah kaya 

gini yang negara makin chaos 

bodoh hahaha kartu tanda 

penduduk susah bpjs sakit 

susah ampun masuk rumah 

sakit kaya negara chaos 

neg 

2089 
@sharpanocopath psikolog langsung 

biayanya yang agak susah noy. kalo ke 

puskesmas daerah kebumen cuman ada 1 

psikolog biaya susah noy 

puskesmas daerah kebumen pol 
neg 
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yang ada poli jiwanya dna itu cuman 1 

kali perbulan. kalo ke sp.jk harus ada 

surat rujukan kalo pake bpjs, surat 

rujukannya ini yang agak susah 

jiwa dna kali surat rujuk pakai 

bpjs surat rujuk susah 

2090 

@RaniMlyy @____cacha @mlkyIatte 

GILAK YA!!! kalo keluarga buruh disini 

kelaperan, blm lagi penyakit bawaan 

sblmnya yg udh mereka idap. Buat 

berobat aja susah, mesti muter2 dulu dri 

mulai minta surat rujuk ke puskesmas, 

daftar lg di rs dan itu gak sekali daftar 

mesti berkali2. Karna proses bpjs emg 

bertele2. 

gila keluarga buruh kelaperan 

belum sakit bawa sblmnya idap 

obat susah muter surat rujuk 

puskesmas daftar tidak daftar 

kali proses bpjs tele 

neg 

2091 

pengen sambat jadinya vaksin aja tu 

belum kelar rumah sakit aja penuh bpjs 

aja ga bener nambahin beban pake 

omnimbus law mikir ga sih kalo akses 

kesehatan aja masih susah!! itu punya 

pemerintah loh!!! 

sambat vaksin belum kelar 

rumah sakit penuh bpjs tidak 

nambahin beban pakai 

omnimbus law pikir tidak akses 

sehat susah perintah 

neg 

2092 

@rlthingy banyak faktor nder. untuk 

lebih pastinya konsul ke dokter ya. ke 

puskesmas dulu aja biar dirujuk pake 

bpjs. 

faktor nder konsul dokter 

puskesmas rujuk pakai bpjs 
pos 

2093 
@kaesangp  mas kaesang minta tolong 

tnyain ke bapak jokowi, knp bpjs susah 

diurus sih? 

abang kaesang tolong tnyain 

jokowi knp bpjs susah urus 
neg 

2094 
gw ksl jd pasien bpjs bgst mau rontgen 

rahang aja susah KEBURU LEPAS 

RAHANG GW ANJEEENGGGG 

ksl pasien bpjs bangsat rontgen 

rahang susah keburu lepas 

rahang anjeengg 

neg 

2095 

@KangSemproel @HukumDan Iuran 

naik.  Pelayanan turun..  Masak mau 

ngobatin ambeien katanya pelayanan ga 

ditanggung BPJS... Lha trus duit BPJS 

tuh buat apa? 

iur layan turun masak ngobatin 

ambeien layan tidak tanggung 

bpjs lha uang bpjs 

neg 

2096 Catat! BPJS Kesehatan Bebaskan Biaya 

Pengobatan Berkali-kali 

catat bpjs sehat bebas biaya 

obat berkalikali 
pos 

2097 

@autohmmm @Masbiannn Oke gini. Lu 

ke puskesmas yang tertera di bpjs lu, 

minta surat rujukan, udah dapet suratnya 

langsung ke specialist mata, udah 

diperiksa ntar disuruh ke optik, dulu sih 

w sehari jadi. Mungkin tergantung 

optiknya. 

puskesmas tertera bpjs surat 

rujuk surat specialist mata 

periksa suruh optik gantung 

optik 

pos 

2098 

@Masbiannn @autohmmm Bantu jawap. 

Pake bpjs bisa dapet yang baru, cuman 

gratisnya 2 taun sekali. Frame sama lens 

nya dapet. 

bantu jawap pakai bpjs gratis 

frame lens 
pos 

2099 
Tahun bertambah,ikutan pula iuran BPJS 

bertambah... Kacrut..kacrut 

https://finance.detik.com/moneter/d-

iur bpjs kacrut kacrut wajib iur 

bpjs sehat kelas iii mandiri 

resmi rupiah orang rupiah orang 

neg 
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5317361/iuran-kelas-iii-mandiri-bpjs-

kesehatan-naik  Kewajiban iuran peserta 

BPJS Kesehatan kelas III mandiri resmi 

naik dari Rp 25.500 per orang per bulan, 

menjadi Rp 35.000 per orang per bulan. 

2100 

@KemenkesRI   Surat terbuka untuk 

kamenkes,dari rakyat biasa.. bapa saya 

sakit pembekakan jantung, dirawat 

menggunakan BPJS, tetapi knapa bapak 

saya masuk ruang ISOLASI COVID, dan 

berdampingan dengan pasien COVID 

sedang kan waktu tas swab hasil nya 

negatif. SYSTEM SEPERTI APA INI. 

surat buka kamenkes rakyat 

bapa sakit beka jantung rawat 

bpjs masuk ruang isolasi covid 

damping pasien covid tas swab 

hasil negatif system 

neg 

2101 @kageciyama Gapapa ka bs operasi ka 

dijamin bpjs 

tidak apa apa kak operasi kak 

jamin bpjs 
pos 

2102 @ohmyzoz Tenang ada BPJS kesehatan 

mas 
tenang bpjs sehat abang pos 

2103 

@BPJSKesehatanRI   hallo min, kemarin 

kan BPJS saya penangguhan peserta 

katanya harus bayar agar kartunya aktif. 

Dan saya sudah bayar, tetapi tidak bisa 

ubah data peserta . Bagaimana ya min? 

hallo urus kemarin bpjs tangguh 

bayar kartu aktif bayar tidak 

ubah data urus 

neg 

2104 

@Ameeranti BPJS adlh potret rusaknya 

negara thdp kewajibannya pd rakyat  

Negara sdg lepas tangan thd 

kewajibannya thdp rakyat 

bpjs adlh potret rusak negara 

thdp wajib percaya diri rakyat 

negara sdg lepas tangan hadap 

wajib thdp rakyat 

neg 

2105 
@Benza53092260 adaaaaaa, lengkap 

beserta obat obat yang sudah ditanggung 

BPJS. 

adaa lengkap obat obat 

tanggung bpjs 
pos 

2106 @geloraco Pak ko naik bpjs sih ga kasian 

aku 
bpjs tidak kasihan neg 

2107 

@KangSemproel @HukumDan saya 

bayar bpjs rutin.. tapi mo ke puskesmas 

gak bisa tambal gigi lagi covid katanya 

gak ada tindakan.. jadinya pimen yah.. 

bayarnya rutin tapi pelayanannya ra ono 

bayar bpjs rutin puskesmas 

tidak tambal gigi covid tidak 

tindak pimen bayar rutin layan 

ono 

neg 

2108 

ribet kalo negara udah berbisnis sama 

rakyatnya sendiri, masa daftar BPJS 

harus 1 keluarga semua di daftarin, 

katanya datanya dari  @kemendagri , tapi 

giliran ada update data kartu keluarga  

@BPJSKesehatanRI  ga tau ada 

perubahan, jadi ribet ngurus BPJS, 

ditambah masa NIK bisa double 

susah negara bisnis rakyat 

daftar bpjs keluarga daftarin 

data gilir update data kartu 

keluarga tidak ubah susah urus 

bpjs nik 

neg 

2109 

@Mutiara_Gio @dhantyyyyyy SC itu 

mahal lho..Smiling face with open mouth 

and cold sweat, tp pakai bpjs juga bisa..jd 

semua wni bisa melahirkan dgn SC kalau 

tidak bisa melahirkan normal. 

mahal smiling face with buka 

mouth cold manis pakai bpjs 

wni lahir tidak lahir normal 

pos 
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2110 

Masih Dipengaruhi Pandemi, Kenaikan 

Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Dinilai 

Tak Tepat: Sebab, di masa kedaruratan 

kesehatan akibat Covid-19 ini 

pendapatan masyarakat tengah 

mengalami tekanan hebat, terutama bagi 

masyarakat kelas bawah. 

pengaruh pandemi iur bpjs 

sehat kelas iii nilai tidak darurat 

sehat akibat covid masyarakat 

alami tekan hebat utama 

masyarakat kelas 

neg 

2111 

@infobandung @infobdg 

@borromeusbdg @BPJSKesehatanRI  

mohon informasi nya, anak saya dirawat 

gejala Demam bedarah menggunakan 

bpjs di ruang irene RS. Borromeus 

Bandung. setelah mau pulang ada biaya 

tambahan APD level 2 untuk pasien 

rawat inap umum/hari Rp. 47rb. APD 

beban pasien? 

mohon informasi anak rawat 

gejala demam bedarah bpjs 

ruang irene borromeus bandung 

pulang biaya apd level pasien 

rawat inap rupiah apd beban 

pasien 

neg 

2112 @Ameeranti Kami terbebas dr BPJS... bebas bpjs neg 

2113 @ibuibuyakult Gratis bayarnya pake bpjs gratis bayar pakai bpjs pos 

2114 @BPJSKesehatanRI  kenapa kepesertaan 

bpjs anak saya ditangguhkan ? 
kepesertaan bpjs anak tangguh neg 

2115 

@Pencarisunyi @utuntauk Fasilitas 

BPJS di benahi dulu sebelum di Naikan., 

kalau pelayanan biasa saja tapi iuran naik 

yang mencik konsumen BPJS itu sendiri. 

fasilitas bpjs benah belum layan 

iur cik konsumen bpjs 
neg 

2116 Subsidi bpjs pake dikurangin pula subsidi bpjs pakai dikurangin neg 

2117 
@CNNIndonesia Ajuurr,, BPJS kondisi 

kek gini ga guna pdahal bayar terus, gila 

ga seh 

ajuurr bpjs kondisi tidak pdahal 

bayar gila tidak seh 
neg 

2118 

@hnurwahid @PKSejahtera 

@FPKSDPRRI Yang rakyat tunggu. 

Pemerintah harus hapus membayar iuran 

BPJS dengan sistem kelas. Karena 

banyak orang bayar kelas 1 dan 2 tetapi 

ketika sakit masuknya ke kelas 3. Hapus 

saja sistem kelas itu. 

rakyat tunggu perintah hapus 

bayar iur bpjs sistem kelas 

orang bayar kelas sakit masuk 

kelas hapus sistem kelas 

neg 

2119 bpjs naik? hahahha bgst bpjs hahahha bangsat neg 

2120 

BPJS boleh naik tapi pelayanan 

kesehatan di RS hrs juga ditingkatkan 

khususnya masalah obat"an yg diberikan 

kpd pasien  @KemenkesRI   

@BPJSKesehatanRI 

bpjs layan sehat hrs tingkat 

khusus obat pasien 
neg 

2121 
@DraftAnakUnpad Ke upt aja, klinik 

gigi bisa pake bpjs klo bpjs nya udh d 

pindah ke upt faskes 1 nya 

upt klinik gigi pakai bpjs bpjs 

pindah upt faskes 
pos 

2122 
@BPJSKesehatanRI  saya bayar iyuran 

awal keluarga saya di tanggal 30 dan bpjs 

baru aktif di tanggal 15 januari, tetapi 

bayar iyuran keluarga tanggal 

bpjs aktif tanggal januari pagi 
neg 
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pagi ini muncul tagihan 2x lipat dari yg 

saya bayar di tanggal 30 kemarin. kenapa 

bisa seperti itu min, tolong di jawab. 

muncul tagih kali lipat bayar 

tanggal kemarin urus tolong 

2123 

Pagi pagi cek tagihan bpjs naek bro... 

Serah lu deh mau bilang ga naek,  serah 

lu juga bilang itu subsidi dikurangi, serah 

juga pengen diapresiasi wtf wtf wtv. Yg 

jelas yg bayar aing. Yg ngerasain 

ngeluarin duit. Tapi kalo mau ngapa2 ke 

klinik dikurang2in mulu pelayanannya 

pagi pagi cek tagih bpjs abang 

serah bilang tidak serah bilang 

subsidi serah apresiasi wtf wtf 

wtv bayar uang ngapa klinik 

mulu layan 

neg 

2124 

@BPJSKesehatanRI  pagi. Tlg cek dm 

ya min. Ini tagihan bpjs saya error, karna 

yg sudah lunas di bulan2 sblmnya kok 

masih ditagih lagi di bulan ini :) 

pagi tolong cek pesan urus tagih 

bpjs error lunas sblmnya tagih 
neg 

2125 
Ngurus bpjs susah bgt anjir mana 

aplikasinya eror trs, bikin males, kyknya 

emg takdirku ga pny bpjs. 

urus bpjs susah anjing aplikasi 

gagal malas kyknya takdir tidak 

pny bpjs 

neg 

2126 cs bpjs pada ngentot apa susah bet di tlpn 

anjing 
bpjs kawin susah tlpn anjing neg 

2127 Orang susah di larang sakit soalnya BPJS 

mahal #bpjskesehatan 

orang susah larang sakit bpjs 

mahal 
neg 

2128 

idk beneran nyambungin wabah ini sama 

ekonomi susah bgt lebih2 dr ruwetnya 

bpjs (yg udh byk diprotes) mau nya kita 

gini yg sana timpang dan sebaliknya ga 

dukung atau nyalahin sih tp emg 

kenyataannya sesusah itu Slightly 

smiling face 

idk nyambungin wabah 

ekonomi susah ruwet bpjs byk 

protes timpang tidak dukung 

nyalahin nyata susah slightly 

smiling face 

neg 

2129 Punya masalah apa sih Bpjs,claim aja 

susah 
bpjs claim susah neg 

2130 

@roulaarte baca2 mrk biasanya pasang 

harga 3-5milyar won and krn skrg masa 

pandemic dan SK sndr lg struggling bnyk 

perusahaan yg jg sdg susah mrk motong 

selama pandemi maksimal 1milyar 

wonPurple heart di indo pmrnth g ad 

niatan ngurangi bpjs slama pandemi apa 

yak   @BTS_twt 

baca mrk pasang harga milyar 

pandemic sndr struggling usaha 

jangan sdg susah mrk motong 

pandemi maksimal milyar 

wonpurple heart indo pmrnth 

niat ngurangi bpjs slama 

pandemi yak 

neg 

2131 

Iseng iseng cari tau eh ternyata gw punya 

BPJS kesehatan dan itu yang dibayarin 

negara, selama ini ga tau karena selalu 

pakai asuransi dari kantor. Pelipur lara 

banget disaat serba susah begini Hugging 

faceHugging face 

iseng iseng cari nyata bpjs sehat 

dibayarin negara tidak pakai 

asuransi kantor lipur lara susah 

hugging facehugging face 

pos 

2132 #orangkayagaktau betapa susah nya mau 

berobat pake BPJS 
susah obat pakai bpjs neg 

2133 @firrrdsn Susah susah gampang, apalagi 

kalo sakit ga ada BPJS nya ka 

susah susah gampang sakit 

tidak bpjs kak 
pos 
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2134 

@feracia Gak papa lah, uang bisa dicari, 

tapi kesehatan susah. Aku juga lagi 

ngurus BPJS nih supaya dompet gak 

nangis tiap kali kontrol. 

tidak papa uang cari sehat susah 

urus bpjs dompet tawa kali 

kontrol 

pos 

2135 

Bpjs boro boro dapet duet Rolling on the 

floor laughing , yang kaya makin kaya 

yang susab makin susah . Yaudah deh ...  

stop gak ikut tan bpjs aja 

bpjs boro boro duet rolling teh 

floor laughing kaya kaya susab 

susah iya sudah stop tidak tan 

bpjs 

neg 

2136 

@intracardiac Saran sy sih kalau 

puskesmasnya gk sanggup, bila ada BPJS 

sebaiknya mmg harus dirujuk ke RS, 

susah jg untuk komentar penyakitnya krn 

hanya dr gambar foto 

saran puskesmas capek bpjs 

mmg rujuk susah jangan 

komentar sakit gambar foto 

pos 

2137 

Pada susah bikin BPJS kenapa sii 

daripada gak punya asuransi sama sekali 

mbo ya minimal BPJS dibayarrr. 

Terlepas update2 kasus nya BPJS bikin 

risi, mbo ya paling tidak punyaaa 

susah bpjs sii dari pada tidak 

asuransi mbo minimal bpjs 

dibayarr lepas update bpjs risi 

mbo tidak punyaa 

pos 

2138 

Oke, jadi aku itu peserta BPJS Kesehatan 

Penerima Upah. Dan akhir bulan Agustus 

2020 lalu aku mau pindah Faskes melalui 

aplikasi Mobile JKN. Biasanya aku 

pindah tuh gampang gak susah tapi 

kemaren terkendala karena kok waktu 

Kode OTP malah muncul pop-up "User 

is in Blacklist" 

bpjs sehat terima upah agustus 

pindah faskes aplikasi mobile 

jkn pindah gampang tidak susah 

kemaren kendala kode otp 

muncul popup blacklist 

pos 

2139 
@e100ss Tambah susah skg kontak BPJS 

Kesehatan. Penggantian data faskes PPU 

aja luama.. 

susah skg kontak bpjs sehat 

ganti data faskes ppu luama 
neg 

2140 

@BPJSKesehatanRI Saya mau bayar 

ajah susah... Lambat, lalu Tiba2 dapat 

telpon dari cs bpjs bali cab singaraja. 

Kalo sy nunggak tagihan 2 blan plus 

denda. Sdh sy bayar pake mobile 

banking, tapi denda harus ttp dibayar 

secara manual. Sdgkan areanya zona 

merah. Akhirnya sy biarkan sj drpd kena 

covid 

bayar ajah susah lambat telpon 

bpjs bal cab singaraja nunggak 

tagih blan plus denda sdh bayar 

pakai mobile banking denda ttp 

bayar manual sdgkan area zona 

merah drpd sentuh covid 

neg 

2141 

@BPJSKesehatanRI Sama siapa saya 

beritahu ? Langsung saja katanya harus 

lunas dulu, padahal sama saja bikin 

susah. Sudah lagi susah ga mau ngerti 

pihak Perwakilan BPJS SAMOSIR ini.  

Sudah jelas jelas double nama yg sama 

hanya karena beda Zno pesertanya dan 

NIK Krn berubah. 

beritahu lunas susah susah tidak 

paham wakil bpjs samosir nama 

beda zno nik ubah 

neg 

2142 
nol besar 2x ke bpjs kesehatan..jumat 

kemarin kesana tutup, hari ini 

tutup..maunya apa sih..bikin susah aja.. 

nol kali bpjs sehat jumat 

kemarin kesana tutup tutup 

susah 

neg 
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2143 

Susah bgt downgrade asuransi kesehatan 

dr PLN punya ke bpjs. Kalo dulu bisa 

langsung ke dokter spesialis, tinggal 

minta rujukan ke kantor doang. Kalo skrg 

pake bpjs ribet bgt aturannya Loudly 

crying face 

susah downgrade asuransi sehat 

pln bpjs dokter spesialis tinggal 

rujuk kantor pakai bpjs susah 

atur loudly crying face 

neg 

2144 

Bpjs ada kekeliruan data pribadi... mau 

cairin perlu uang jadi susah yg susah gue 

juga, yg masukin data salah siapa gue yg 

di susahin.. itu kan hak gue. Ngga ada 

terketuk hatinya bilang "sini saya urus" 

bpjs keliru data pribadi cairin 

uang susah susah masukin data 

salah susahin hak tidak ketuk 

hati bilang urus 

neg 

2145 

@BPJSKesehatanRI  kenapa dokter bpjs 

dirumah sakit depok susah ditemukan 

ya? Saya taat bayar tapi lalo berobat 

gabisa buat apa? 

dokter bpjs rumah sakit depok 

susah temu taat bayar lalo obat 

tidak bisa 

neg 

2146 
@santi_imoet007 Makin dipermudah nih 

pembayaran BPJS. BPJS emang mengerti 

sekarang jaman lagi susah 

mudah bayar bpjs bpjs paham 

zaman susah 
pos 

2147 
@tanyainrl Hm susah sih nder, skrg apa 

apa bayar. Coba aja pake bpjs kayanya 

bisa. Semangat 

susah nder bayar coba pakai 

bpjs kaya semangat 
pos 

2148 

@BPJSKesehatanRI  kok bisa ada 

pergantian email milik peserta tanpa ada 

konfirmasi dari pihak BPJS Kesehatan? 

memang perusahaan memiliki 

kewenangan sampai merubah email 

pekerja yang terdaftar di BPJS 

Kesehatan? gini kan jadi susah grgr ga 

bisa login akun mobile jkn 

ganti email milik konfirmasi 

bpjs sehat usaha milik wenang 

rubah email kerja daftar bpjs 

sehat susah gara gara tidak 

login akun mobile jkn 

neg 

2149 

juga banyak orang susah. Ditengah 

wabah justru makin banyak org susah.  

Semoga orang2 susah ini dpt melalui 

wabah ini. They have no privilege at all. 

Syukur BPJS bisa cover mereka. 

orang susah wabah orang susah 

orang susah wabah they have 

tidak privilege all syukur bpjs 

cover 

pos 

2150 

@BPJSKesehatanRI apa bpjs mobile jkn 

sedang ada gangguan? kok captchanya 

gak keluar min?? mau pendaftaran jg 

susah 

bpjs mobile jkn ganggu 

captchanya tidak urus daftar 

jangan susah 

neg 

2151 

@PowerUpil @ganjarpranowo Masa2 

susah gini BPJS kok naik jian jian jian 

BPJS gak mau tau kesusahan rakyat mau 

hny cr untung 

susah bpjs jian jian jian bpjs 

tidak susah rakyat hny untung 
neg 

2152 
Niat nya mau cairin bpjs tp lagi riweh blt 

pasti lama diproses nya pdhal duit2 kita 

ya tp kaya nagih ke tmn susah:( 

niat cairin bpjs riweh blt proses 

uang kaya nagih tmn susah 
neg 

2153 

Ya allah pusing bgt ini pusing karena 

pikiran apa emang pusing beneran ya. 

Semoga karena pusing pikiran deh kalau 

pusing beneran harus minta rujukan bpjs 

susah :( 

allah pusing pusing pikir pusing 

pusing pikir pusing rujuk bpjs 

susah 

neg 
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2154 

@womanfeeds_id bisa pake bpjs nder 

tapi aku nyerah pake bpjs berasa lebih 

ribet dan panjang prosesnya. apalagi pas 

lagi covid, jalur bayar aja bikin 

appointmentnya agak susah. kalo 

pembersihan aku pernah atas bawah 250k 

tapi di klinik, kalo tambal di drg dihitung 

per gigi range 150-300k. 

pakai bpjs nder nyerah pakai 

bpjs asa susah proses pas covid 

jalur bayar appointmentnya 

susah bersih klinik tambal drg 

hitung gigi range 

neg 

2155 
@kumparan harusnya gratis...pake kartu 

BPJS..ni kondisi pandemi Boss...cari 

makan aja susah 

gratis pakai kartu bpjs kondisi 

pandemi bos cari makan susah 
neg 

2156 
sudah susah cari obatnya di Balikpapan, 

pas di Jogja jg sama susahnya. mana 

mahal dan ga ditanggung BPJS :’) 

susah cari obat balikpapan pas 

jogja jangan susah mahal tidak 

tanggung bpjs 

neg 

2157 @rikaulimaz pakai bpjs juga susah minta 

rujukan kalau nggak ada bukti :')) 

pakai bpjs susah rujuk tidak 

bukti 
neg 

2158 

@rikaulimaz @mxrzenares Kok aku ga 

susah. Kalau ga semudah bernafas, 

namanya rujukan dr faskes 1 ke RS 

rujukan ga ada yg semudah itu namanya 

jg layanan BPJS. Kan intinya ngasitau 

bisa bpjs. Btw emang obat apa aja yg ga 

ditanggung? So far lancar2 aja nebus 

obat dicover semua 

tidak susah rumit nafas nama 

rujuk faskes rujuk tidak mudah 

nama jangan layan bpjs inti 

ngasitau bpjs btw obat tidak 

tanggung far lancar nebus obat 

dicover 

pos 

2159 

Bpjs itu penting banget kalo ngerasa 

susah cari uang lebih. Meski ya cara 

kerjanya memerlukan kesabaran dan 

ketekunan, bisa loh dapetin lahiran gratis 

dan segala emergency gratis. Ga usah 

muluk lihat kelas 1 ato 2 nya. Kelas 3 aja 

ga masalah. Kalo emergency rs juga ga 

bisa nolak 

bpjs susah cari uang kerja sabar 

tekun lahir gratis emergency 

gratis tidak muluk lihat kelas 

kelas tidak emergency tidak 

nolak 

pos 

2160 @blogdokter Lebih susah mana dr klaim 

bpjs 
susah klaim bpjs neg 

2161 
@blogdokter BPJS aja cair nya susah ya 

dok? Apalagi copid, uangnya gede bgt 

bisa mampir sana sini dulu? 

bpjs cair susah dok copid uang 

mampir 
neg 

2162 

Iuran Kelas 3 Naik Mulai Besok, Ini 

Rincian Tarif BPJS Kesehatan 2021  

https://kompas.com/tren/read/2020/12/31

/143500165/iuran-kelas-3-naik-mulai-

besok-ini-rincian-tarif-bpjs-kesehatan-

2021   Sakit jiwa, lagi pada susah kek 

gini lagi 

iur kelas besok rincian tarif bpjs 

sehat sakit jiwa susah 
neg 

2163 

BPJS bikin susah Orang sudah mau mati 

mesti tunggu rujukkan dari puskesmas 

sesuai fases ka?? Ya allah malah tanggal 

merah begini 

bpjs susah orang mati tunggu 

rujuk puskesmas sesuai fases 

kak allah tanggal merah 

neg 

2164 yang miskin? nyinyir tetangganya ribut, 

nyalahin mentri korupsi, jokowow ga 

miskin nyinyir tetangga ribut 

nyalahin tri korupsi jokowow 
neg 
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becus mimpin  rebutan beras pembagian 

BPJS pelayanan ga bagus apa apa mahal 

semua semua susah  yang ditemui apa? 

ya hidup makin sulit makin ngeluh makin 

sulit 

tidak becus mimpin rebut beras 

bpjs layan tidak bagus mahal 

susah temu hidup sulit keluh 

sulit 

2165 

PELAYANAN BPJS BURUK??  

PESERTA BPJS SUSAH 

MENDAPATKAN PELAYANAN 

RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT??  

IURAN BPJS RESMI NAIK DITAHUN 

2021  FYI : Baru-baru ini, NEGARA kita 

dirugikan sebanyak 43 TRILIUN atas 

KORUPSI ditubuh BPJS. Dan sekarang 

malah dinaikkan lagi.   KADO PAHIT 

awal tahun 

layan bpjs buruk bpjs susah 

layan rawat inap rumah sakit iur 

bpjs resmi fyi barubaru negara 

rugi triliun korupsi tubuh bpjs 

kado pahit 

neg 

2166 

Pak  @jokowi  yang kami hormati, kami 

harap agar iuran BPJS Kesehatan tdk 

dinaikan dalam waktu dekat ini, 

mengingat kondisi Rakyat yg sedang 

susah imbas dari Covid-19  Semoga bpk  

@jokowi  dlm mengambil keputusan 

selalu mengedepankan keberpihakan 

kepada Rakyat 

hormat harap iur bpjs sehat 

tidak kondisi rakyat susah 

imbas covid bpk ambil putus 

rakyat 

neg 

2167 

@nanutraweuy @tubirfess Nah sama, 

diriku juga gak percaya asuransi kecuali 

BPJS Face with tears of joyFace with 

tears of joy walaupun para influencer 

pada ngiklan bahwa asuransi bagus untuk 

masa tua tapi lihat tetangga yg dulu pake 

asuransi p susah banget buat klaim, bye 

bye dah.. 

tidak percaya asuransi bpjs face 

with tears joyface with tears joy 

influencer ngiklan asuransi 

bagus tua lihat tetangga pakai 

asuransi susah klaim bye bye 

pos 

2168 

BPJS sy susah dicairin.. yaudah saya 

niatin lillahi ta’ala membantu orang dan 

engga sy ambil uangnya.. tp tau dikorupsi 

gini.. sy berdoa semoga uang yg ga bisa 

dicairin itu suatu saat Allah ganti dgn yg 

lebih baik.. 

bpjs susah dicairin iya sudah 

niatin tugas akhir bantu orang 

tidak ambil uang korupsi doa 

uang tidak dicairin allah ganti 

neg 

2169 
Agak gimana ya penyakit orangtua tapi 

yaudahlahya daripada makin susah pas 

tua, mumpung ada mamah + bpjs 

sakit orangtua yaudahlahya dari 

pada susah pas tua mamah bpjs 
neg 

2170 

@helianthusann @brownsgrboba 

Untungnya di reimburse perusahaan kak. 

Kalo gak mungkin gak cuma asam 

lambung aja tapi komplikasi serangan 

jantung. Ada bpjs sih tp ya tau sendiri , 

susah ngurusnya mesti ke faskes dlu 

minta rujukan, sedangkan kalo kumat 

sampe sesek nafas gitu, bisa2 keburu 

meninggoy beneran 

untung reimburse usaha kak 

tidak tidak asam lambung 

komplikasi rang jantung bpjs 

susah ngurusnya faskes rujuk 

dang kumat sek nafas keburu 

meninggoy 

neg 
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2171 @proplanee Jadi bpjs mahal? Murah njer 

malah 
bpjs mahal murah njer pos 

2172 @supremnl bpjs mahal bpjs mahal neg 

2173 

gatau ya psikiater, tapi kalo psikolog ada 

yg bisa pake bpjs. kalo gak tercover, 

biayanya sekitar 500-1jutaan kalo ke 

psikolog. btw kalo mau mending ke 

psikolog nder, psikiater itu gak 

mendalami dunia psikologi secara 

keseluruhan heheh 

tidak tahu psikiater psikolog 

pakai bpjs tidak tercover biaya 

juta psikolog btw mending 

psikolog nder psikiater tidak 

dunia psikologi heheh 

pos 

2174 @squidwardfess Lebih mahalllll kl g pk 

bpjs 
mahall pakai bpjs pos 

2175 

@KeivelAlvarend1 Dia jg nyusahin sih. 

Haha  Masa aku daftar mandiri tapi 1KK 

mesti ikut daftar semua ya. Kan bete. 

Gak bisa apa aku aja yg ikut bpjs 

mandiri. Hahaa Smiling face with open 

mouth and cold sweat 

jangan susah daftar mandiri 

kakak daftar bete tidak bpjs 

mandiri hahaa smiling face with 

buka mouth cold manis 

neg 

2176 @dihh_apasii Ga sia* bayar tiap bulan 

buat bpjs hiks Loudly crying face 

tidak bayar bpjs hiks loudly 

crying face 
pos 

2177 

@hiacimthus @munconvo kesembuhan 

dan peningkatan kualitas hidup seseorang 

adalah hal yang utama, untuk masalah 

biaya kan ada BPJS dan asuransi.. :')  

pokoknya jangan sampai putus obat atau 

terapi, apalagi kalau itu penyakit jantung, 

diabetes, tbc, dan kanker .. 

sembuh tingkat kualitas hidup 

orang utama biaya bpjs asuransi 

pokok jangan putus obat terapi 

sakit jantung diabetes tbc 

kanker 

pos 

2178 

@sbyfess Km punya bpjs? Periksa ke 

dokter faskes mu dulu, nanti kalo perli 

rujukan pasti dikasi. Jangan takut priksa 

plis. Nanti kalo ada apa apa bisa 

ditangani lebih awal nder. Jangan sampe 

ketelatan kaya aku 

bpjs periksa dokter faskes perli 

rujuk kasih jangan takut priksa 

mohon tangan nder jangan telat 

kaya 

pos 

2179 BPJS bangsat segala pake naik lagi, kelas 

3 aja ikut-ikutan naik 

bpjs bangsat pakai kelas 

ikutikutan 
neg 

2180 @sbyfess Ada bpjs gak nder? Periksa 

pakai bpjs aja 

bpjs tidak nder periksa pakai 

bpjs 
pos 

2181 

@AntonErl Kalo beneran hipertensi 

obatnya dicover BPJS kok, Ton. 

Langsung dikasih untuk 1 bulan. Sehat-

sehat, ya. 

hipertensi obat dicover bpjs ton 

kasih sehatsehat 
pos 

2182 

@KemenkesRI  program relaksasi atau 

pencicilan tunggakan iuran BPJS 

seharusnya tidak ada batas waktu 

pendaftaran. Yg belum tau informasi 

masih banyak 

program relaksasi cicil tunggak 

iur bpjs tidak batas daftar belum 

informasi 

neg 

2183 @Blu3fess Berhubung semua nya udah 

telat. Catat tanggal sex mu, tunggu 3 

hubung telat catat tanggal sex 

tunggu hidup sehat cek status 

hiv bpjs rupiah 

pos 
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bulan. Hidup sehat. Terus cek status HIV 

mu.  Punya BPJS? bisa 0 rupiah kok. 

2184 

@BPJSKesehatanRI Selamat siang. 

Mohon bantuannya. BPJS saya peserta 

APBD tapi sudah dinonaktifkan. Kenapa 

bisa dinonaktifkan? 

selamat siang mohon bantu bpjs 

apbd nonaktif nonaktif 
neg 

2185 

@fokusdulu @hrdbacot Jadi aku ke 5 

rumah sakit yang bisa pake bpjs full 

gaada bed sama oksigen, ada juga yg 

banyak calon pasien tp jelas jelas ibu ku 

udah sesak + mata udah merem, akhirnya 

ke rumah sakit swasta.. pas otw kesana 

ibu ku gaada:) 

rumah sakit pakai bpjs full tidak 

ada bed oksigen calon pasien 

sesak mata pejam rumah sakit 

swasta pas otw kesana tidak ada 

neg 

2186 

Awalnya perawatan dengan BPJS di 

Cilegon. tapi emang dasar BPJS 

prosedurnya cukup berbelit harus ke 

faskes 1 dan rujukan untuk dapat 

penanganan sekitar seminggu cuma bolak 

balik rawat jalan padahal kondisi udah 

lemes banget. Sempet via IGD sekali tapi 

berujung disuruh rawat jalan 

bpjs cilegon dasar bpjs prosedur 

belit faskes rujuk tangan 

minggu bolak rawat jalan 

kondisi lemas igd ujung suruh 

rawat jalan 

neg 

2187 

@Kita_AMLTF Buat dor dor dor min.. 

Mumpung blm tgl 10. Msh bisa buat byr 

bpjs. Hehehe.. Pokoknya bpjs is the best. 

Sudah bbrp x mendapat manfaatnya. 

dor dor dor urus belum tgl byr 

bpjs hehehe pokok bpjs teh kali 

manfaat 

pos 

2188 hueeeeeeeeee takuuuuuuttt, mau urus 

bpjs aja aahhh 
huee takuutt urus bpjs aahh pos 

2189 
Tarif BPJS Naik, Akankah Dibarengi 

dengan Peningkatan Kualitas Layanan 

Kesehatannya 

tarif bpjs dibarengi tingkat 

kualitas layan sehat 
pos 

2190 BPJS kelas I, tapi pas berobat 

diperlakukan seperti masyarakat kelas II 

bpjs kelas pas obat laku 

masyarakat kelas 
neg 

2191 @DiajengLrst Asli ya ga jelas bpjs tuh 

kadang, kujuga suka gitu 
asli tidak bpjs kujuga suka neg 

2192 

@UNSfess_ Aku saranin periksa 

langsung ke dr sp mata. Tp kalo ke klinik 

yang gak terima bpjs, sekali periksa 

sekitar 250-300rb. Jadi lumayan 

harganya. 

saranin periksa mata klinik 

tolak bpjs periksa lumayan 

harga 

pos 

2193 Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bikin 

Tunggakan Lebih Tinggi 
iur bpjs sehat tunggak neg 

2194 @rizkyafasya Aku yg udh sering berobat 

pake bpjs merasa terbantuSparkles 
obat pakai bpjs terbantusparkles pos 

2195 

Beban di awal tahun adalah bpjs naik 

Face with look of triumph  bpjs nya aja 

belum pernah dipakai buat 

berobatSlightly smiling face 

beban bpjs face with look 

triumph bpjs belum pakai 

berobatslightly smiling face 

neg 

2196 @pacarbarukm pake BPJS aja pakai bpjs pos 
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2197 

@squidwardfess Coba ke psikolog sndiri 

aja nder, pake bpjs juga bisaa kok. 

Semangaat ya nder, i know you're 

amazing Heart exclamationSparkles 

coba psikolog sndiri nder pakai 

bpjs semangaat nder know 

amazing heart 

exclamationsparkles 

pos 

2198 

@Paktaninyangkul @ghanieierfan 

astaghfirullah,...maaf, knp ga pake bpjs ? 

insyaAllah sgt membantu Folded 

handsFolded hands 

maaf knp tidak pakai bpjs 

insyaallah bantu folded 

handsfolded hands 

pos 

2199 
Jd vaksin gratis tuh ada syarat BPJS 

kesehatan harus lunas...hadeh gratis tp 

boong ternyata 

vaksin gratis syarat bpjs sehat 

lunas hadeh gratis bohong nyata 
neg 

2200 
@collegemenfess Gratis. Pake bpjs. Ke 

faskes, trus ke psikolog. Kl ga mempan 

br dirujuk ke psikiater 

gratis pakai bpjs faskes 

psikolog tidak mempan rujuk 

psikiater 

pos 

2201 

@daunsirih5 Alhamdulillah gratis ya... 

klo bayar bisa kelabakan orang2 karena 

biayanya gak di cover bpjs Grinning face 

with smiling eyes 

gratis bayar labak orang biaya 

tidak cover bpjs grinning face 

with smiling eyes 

pos 

2202 Bpjs aing kelas apa ajig ko 217rb;( bpjs kelas ajig neg 

2203 

@sdenta Sampe akhir nya itu dokter 

nyuruh test lab lagi, yg lucu nya malah 

blg gini. Ibu pake bpjs apa bayar umum? 

Saya jawab. Bayar umum. Baru deh di 

layani dgn baik. Kdg sakit hati sih beliau 

praktik di rs besar. Tp pelayanan beliau 

kurang baik. 

dokter suruh test lab lucu bilang 

pakai bpjs bayar bayar layan 

kdg sakit hati praktik layan 

neg 

2204 
@DJ_AMALL Nggak mal.. Gw nolak 

dirawat... Soalnya rumah sakit kemarin 

gak nerima bpjs.. 

tidak mal nolak rawat rumah 

sakit kemarin tidak nerima bpjs 
neg 

2205 
@trendingtopiq Kalau sy tdk salah, 

masyarakat tidak mampu dapat daftar 

BPJS secara gratis. 

tidak salah masyarakat tidak 

daftar bpjs gratis 
neg 

2206 @gusman_resa free hestri pake BPJS res free hestri pakai bpjs res pos 

2207 

@BPJSKesehatanRI  min minta tolong 

kmrn dua kali gagal daftar bpjs mandiri 

dari aplikasi android muncul error 

silahkan coba lagi dan skr daftar muncul 

error beda lagi, mohon di bantu ya min 

urus tolong kemarin kali gagal 

daftar bpjs mandiri aplikasi 

android muncul error silah coba 

skr daftar muncul error beda 

mohon bantu urus 

neg 

2208 

@BPJSKesehatanRI 1. Sy pnya mslh 

berthn2 ga selesei2 nih, keanggotaan 

BPJS sy tdk sesuai dgn jmlh kluarga yg 

tercantum dlm KK sy, KK sy 4 org suami 

istri n anak, tau2 nambah 1 org yg ga sy 

kenal, n kami hrs byr denda org yg ga sy 

kenal plus tiap bln hrs bayarin org itu klo 

BPJS sy mw aktif lg, 

mslh berthn tidak selesei 

anggota bpjs tidak sesuai jmlh 

kluarga cantum kakak kakak 

orang suami istri anak nambah 

orang tidak kenal hrs byr denda 

orang tidak kenal plus hrs 

bayarin orang bpjs aktif 

neg 

2209 @BPJSKesehatanRI 2. smntara pihak 

BPJS tdk mau sm skali mrubah data, ini 

smntara bpjs tidak skali mrubah 

data gmn aneh salah input data 
neg 



 

ccxiii 

 

gmn sih? Aneh bgt yg salah input data 

pihak BPJS yg hrs nanggung akibatnya 

anggota, tdk ada solusi dr pihak BPJS 

kecuali sy hrs bayar org ga dikenal itu, 

bpjs hrs nanggung akibat 

anggota tidak solusi bpjs hrs 

bayar orang tidak kenal 

2210 

@BPJSKesehatanRI 3. ini murni 

kesalahan BPJS yg hrs sy tanggung 

seumur idup klo BPJS tdk mau hapus 

data org siluman tsb, gmn solusinya, sy 

hingga saat ini tdk punya BPJS...buat 

barupun tdk bisa... aneh skali ini kerjanya 

BPJS!!! 

murni salah bpjs hrs tanggung 

umur hidup bpjs tidak hapus 

data orang siluman tsb gmn 

solusi tidak bpjs tidak aneh 

skali kerja bpjs 

neg 

2211 

@hnurwahid @jokowi Berobat dirumah 

sakit juga gratis,  Tapi bagi yg punya 

BPJS aktif....  iuran BPJSnya gimana ? 

bayar lah ....Face with tears of joy 

obat rumah sakit gratis bpjs 

aktif iur bpjsnya bayar face 

with tears joy 

pos 

2212 

@BPJSKesehatanRI 1. Sy pnya mslh 

berthn2 ga selesei2 nih, keanggotaan 

BPJS sy tdk sesuai dgn jmlh kluarga yg 

tercantum dlm KK sy, KK sy 4 org suami 

istri n anak, tau2 nambah 1 org yg ga sy 

kenal, n kami hrs byr denda org yg ga sy 

kenal plus tiap bln hrs bayarin org itu klo 

BPJS sy mw aktif lg, 

mslh berthn tidak selesei 

anggota bpjs tidak sesuai jmlh 

kluarga cantum kakak kakak 

orang suami istri anak nambah 

orang tidak kenal hrs byr denda 

orang tidak kenal plus hrs 

bayarin orang bpjs aktif 

neg 

2213 

@BPJSKesehatanRI 2. smntara pihak 

BPJS tdk mau sm skali mrubah data, ini 

gmn sih? Aneh bgt yg salah input data 

pihak BPJS yg hrs nanggung akibatnya 

anggota, tdk ada solusi dr pihak BPJS 

kecuali sy hrs bayar org ga dikenal itu, 

smntara bpjs tidak skali mrubah 

data gmn aneh salah input data 

bpjs hrs nanggung akibat 

anggota tidak solusi bpjs hrs 

bayar orang tidak kenal 

neg 

2214 

@BPJSKesehatanRI 3. ini murni 

kesalahan BPJS yg hrs sy tanggung 

seumur idup klo BPJS tdk mau hapus 

data org siluman tsb, gmn solusinya, sy 

hingga saat ini tdk punya BPJS...buat 

barupun tdk bisa... aneh skali ini kerjanya 

BPJS!!! 

murni salah bpjs hrs tanggung 

umur hidup bpjs tidak hapus 

data orang siluman tsb gmn 

solusi tidak bpjs tidak aneh 

skali kerja bpjs 

neg 

2215 
@BPJSKesehatanRI  kalo ibu lahiran 

nanti anaknya sudah tercover bpjs ibunya 

atau harus daftar bjps dulu? 

lahir anak tercover bpjs daftar 

bjps 
pos 

2216 
Mau dapet vaksin harus punya BPJS, 

sementara buat dapet BPJS daftarnya 

harus ke kantornya, manual. 

vaksin bpjs bpjs daftar kantor 

manual 
neg 

2217 
@trendingtopiq Tadi debat soal bpjs 

gratis skrg terimakasihFace with tears of 

joy 

debat bpjs gratis 

terimakasihface with tears joy 
pos 

2218 

@PartaiSocmed Ibuku CKD, tiap 

minggu rutin hemodialisa full d cover 

BPJS alhamdulillah belum merasa dpt 

pelayanan yg tidak baik. 

ckd minggu rutin hemodialisa 

full cover bpjs belum layan 

tidak 

pos 
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2219 
@aulyakhrnns Silakan. Resiko 

ditanggung masing masing. Bpjs ga 

mengcover 

sila resiko tanggung bpjs tidak 

mengcover 
neg 

2220 

@AnggaPutraF Kemarin waktu di bekasi 

ada namanya Kader BPJS Kes. Jadi 

mereka melayani pendaftaran jg, 

mangkal di bbrp faskes 1. Jadi antriannya 

gak banyak kaya di kantor cabang BPJS 

Kes. 

kemarin bekas nama kader bpjs 

kes layan daftar jangan 

mangkal faskes antri ukur kaya 

kantor cabang bpjs kes 

pos 

2221 @saidiman Kalau peserta bpjs iurannya 

bayar ..sama aja...belum gratis kali 
bpjs iur bayar belum gratis kali neg 

2222 

@itstikakid Nah itu yg penting, dijelasin 

bukan digas. Prnah ada momen aku 

nanya diagnosa malah digas. Nanya obat 

digas jg. Aku gas balik aja "jgn karena sy 

bpjs ya dok, sus, susah bgt dpt info" 

Mulai dr situ, dokternya mulai jwb 

apapun yg ditanya walaupun tetep beda 

sama umum tp lumayan lah 

dijelasin bukan gas prnah 

momen nanya diagnosa gas 

nanya obat gas jangan gas 

jangan bpjs dok sus susah info 

dokter beda lumayan 

neg 

2223 

3. Masih underage, ktp aja ga punya, 

kerjaan stabil? Penghasilan stabil? Nah 

ini, ketika kamu memutuskan untuk yes 

aku siap seks, artinya kamu juga wajib 

menjaga organ intimmu, dengan pergi ke 

dokter. Biaya? Ya ada bpjs kok, cuma 

tetep kan butuh duit buat kesananya 

underage kartu tanda penduduk 

tidak kerja stabil hasil stabil 

putus yes seks arti wajib jaga 

organ intim pergi dokter biaya 

bpjs butuh uang 

pos 

2224 @CNNIndonesia Tuh kan gratis . . . . 

Buat masyarakat ber BPJS 
gratis masyarakat ber bpjs pos 

2225 

@itstikakid Intinya yg pake bpjs, baik yg 

bayar tiap bulan atau gratis dari 

pemerintah, harus ekstra sabar sabar 

sabar banget banget banget banget.  Bpjs 

banyak nolong orang, mulai 

pemeriksaan, tindakan atau operasi, cuma 

memang dokter suster dan pasien harus 

sabar sabar dan sabar. 

inti pakai bpjs bayar gratis 

perintah ekstra sabar sabar 

sabar bpjs nolong orang periksa 

tindak operasi dokter suster 

pasien sabar sabar sabar 

pos 

2226 

Ohya, yg punya asuransi/bpjs, dicek 

administrasinya gak ada yg kurang ya, 

biar klo ada apa2 biar gak perlu drama 

administrasi. Selama di rs, ibuk pake 

bpjs, gak keluar sepeser pun. Kecuali 

buat bensinku wara wiri, masker medis, 

cemilan, vitamin dll Rolling on the floor 

laughing 

ohya asuransi bpjs cek 

administrasi tidak tidak drama 

administrasi pakai bpjs tidak 

peser bensin wara wiri masker 

medis cemilan vitamin dll 

rolling teh floor laughing 

pos 

2227 Ya allah padahal bpjs gue bayar lho 

minta rujukan aja susah bener, taik 
allah bpjs bayar rujuk susah tahi neg 

2228 
@BPJSKesehatanRI Sy akan DM 

datanya, tapi kalau solusinya utk aktifin 

BPJS sy tp dgn cara sy ttp hrs bayari 

pesan data solusi aktifin bpjs ttp 

hrs bayar denda orang bukan 

anggota kluarga percumaa 

neg 
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denda org lain yg bukan anggota kluarga 

saya ya percumaa... 

2229 Untung Saya Ada BPJS Kesehatan untung bpjs sehat pos 

2230 Ga semua warga terdaftar jd peserta bpjs, 

dikampung sana mana ada bpjs 

tidak warga daftar bpjs 

kampung bpjs 
neg 

2231 

@drizzleschue @Wertuyi2 Kalo dirasa 

kurang mampu bisa mengajukan ke RT 

RW untuk didaftarkan sebagai BPJS PBI 

yang ditanggung oleh pemerintah supaya 

bulanannya tidak bayar 

ajuk daftar bpjs pbi tanggung 

perintah tidak bayar 
pos 

2232 
Pemkot Bandung dan BPJS Kesehatan 

Sepakat, Dukung Program UHC Untuk 

Warga Kurang Mampu 

pemkot bandung bpjs sehat 

sepakat dukung program uhc 

warga 

pos 

2233 @EnggalPMT @msaid_didu BPJS gratis  

@kaesangp 
bpjs gratis pos 

2234 @hehestri Aku pake bpjs ga dikasih 

terus, katanya ga ada yang nanganin 

pakai bpjs tidak kasih tidak 

nanganin 
neg 

2235 

@Alva47831808 @doydongyoung 

@trendingtopiq Cara ngajuin dan 

syaratnya apa kak?  Alurnya mohon 

dibantu.. aku satu keluarga udah stop 

bpjs, karena pas diurus ribet. Ujung2nya 

disuruh lunasi tunggakan dulu baru bisa 

open kembali. 

ngajuin syarat kak alur mohon 

bantu keluarga stop bpjs pas 

urus susah ujung suruh lunas 

tunggak buka 

neg 

2236 

@AnggaPutraF Info mas: sekarang ada 

namanya Pandawa BPJS.  Pelayanan via 

WhatsApp gitu. Kemarin aku lapor 

pengurangan anggota keluarga bisa lewat 

WhatsApp juga kok. 

info abang nama pandawa bpjs 

layan whatsapp kemarin lapor 

anggota keluarga whatsapp 

pos 

2237 
Ada info mantap nih dari  @cak_iwan  

kalau sekarang ada pandawa BPJS. Yuk 

daftar BPJS biar bisa vaksin Quote Tweet 

info mantap pandawa bpjs 

daftar bpjs vaksin quote tweet 
pos 

2238 

yaiyalah....... lagian bpjs lagi baek tuh, 

doi bikin program relaksasi buat para 

peserta bpjs yg nunggak bertahun2, cuma 

cukup bayar utk 6 bulan aja bpjs bisa 

diaktifin lagi. dari tgl 6 - 25 desember ini 

aja. buruan sono pada urus yg nunggak2. 

berlaku utk kelas apapun. 

yaiyalah bpjs baek program 

relaksasi bpjs nunggak bayar 

bpjs diaktifin tgl desember buru 

urus nunggak berlaku kelas 

pos 

2239 @UyokTweet Gratis? Setahuku BPJS itu 

tidak gratis 
gratis bpjs tidak gratis neg 

2240 

@BPJSKesehatanRI  Slmt pagi, saya 

ingin mendaftar BPJS kesehatan utk 

sekeluarga dgn biaya sendiri. Bagaimana 

caranya? Dan apa persyaratannya. 

Terima kasih 

slmt pagi daftar bpjs sehat 

keluarga biaya syarat terima 

kasih 

pos 

2241 
@AnggaPutraF Lho, saya daftar bpjs 

samasekali ga pernah ke kantornya, 

cukup pake aplikasi JKN Mobile 

daftar bpjs samasekali tidak 

kantor pakai aplikasi jkn mobile 
pos 
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2242 

tapi emang semudah itu kok. banyak 

kasus kena vonis kanker misal, belum 

punya bpjs, nyoba buat daftar bisa 

langsung acc dan bisa dipake buat 

berobat. Thumbs up 

mudah sentuh vonis kanker 

belum bpjs coba daftar terima 

dipake obat thumbs 

pos 

2243 

Yang blm punya BPJS Kesehatan, segera 

daftar, bisa daftar via aplikasi.   Yang 

nunggak segera lunasin, kelas 3 cuma 

25rb/bln.   Kalau masi ga mampu daftar 

yg PBI (Penerima Bantuan Iuran) 

jaminan kesehatan (itu iurannya 

dibayarin pemerintah). 

belum bpjs sehat daftar daftar 

aplikasi nunggak lunasin kelas 

tidak daftar pbi terima bantu iur 

jamin sehat iur dibayarin 

perintah 

pos 

2244 terapi pake BPJS gratis dikasih obat juga 
terapi pakai bpjs gratis kasih 

obat 
pos 

2245 

Aku udah ngejelasin pentingnya data yg 

terintegrasi & manfaatnya dr dulu ke 

bbrp orang. Sbenernya ngerti, tp lebih 

mudah utk pura2 gak paham, atau malah 

gak setuju tnp alasan jelas. Padahal 

urusan BPJS termasuk gampang 

dibanding birokrasi lain. Kalo udah gini, 

baru pd heboh. 

ngejelasin ting data integrasi 

manfaat orang sbenernya 

paham mudah pura bodoh tidak 

tuju tnp alas urus bpjs masuk 

gampang banding birokrasi 

percaya diri heboh 

pos 

2246 Tolong dong ini call center nya bpjs kalo 

gabisa ditelpon buat apa sih ada? 

tolong call center bpjs tidak 

bisa telpon 
neg 

2247 BPJS kesehatan nyebelin banget dah bpjs sehat sebal neg 

2248 

@CNNIndonesia tiap hr bkin gaduh, 

kebijakan dn statement sllu 

brubah..dipikirnya BPJS datanya akurat, 

bnyk yg hrsnya punya BPJS tp malah gk 

punya, bgtu jg sebaliknya. 

bkin gaduh bijak statement sllu 

brubah pikir bpjs data akurat 

hrsnya bpjs tidak bgtu jangan 

neg 

2249 

@Reyshoryuken @trendingtopiq masak 

gak tau!!.... kalau setiap warga negara 

wajib menjadi menjadi peserta BPJS, .. 

kalau gak mampu bisa mengurus surat 

miskin supaya menjadi penerima BPJS 

subsidi... setidaknya negara sudah bikin 

peraturan untuk di patuhi... yg gak nurut 

bakal susah sendiri.. 

masak tidak warga negara wajib 

bpjs tidak urus surat miskin 

terima bpjs subsidi tidak negara 

atur patuh tidak nurut susah 

pos 

2250 

@akundihackmulu@arisrmd Kalo solusi 

perawatan kesehatan tidak berbayar itu 

ada BPJS, Ini dari pemerintah. Kalau 

swasta ada asuransi kesehatan. Untuk 

BPJS gratis jika pasien sudah positif 

covid, semisal bapak habis kontak 

dengan pasien covid lalu bapak dirujuk 

tes swab sebagai screening 

solusi sehat tidak bayar bpjs 

perintah swasta asuransi sehat 

bpjs gratis pasien positif covid 

habis kontak pasien covid rujuk 

tes swab screening 

pos 

2251 @andriekaryadi Udah kepepet baru pada 

sadar pentingnya BPJS. Trus kalo 

pepet sadar ting bpjs data ngaco 

diolah buru ngomel cat face 

with tears joy 

pos 



 

ccxvii 

 

datanya ngaco karena diolah buru2, 

semua ngomel2Cat face with tears of joy 

2252 
@Warrior764 @muslich_imam Tuh.. 

Bego kan..!! BPJS itu wajib bagi semua 

warga negara.. 

bodoh bpjs wajib warga negara pos 

2253 Kakek Ini Akui Berkat BPJS Kesehatan 

Tak Pusing Soal Biaya 

kakek berkat bpjs sehat tidak 

pusing biaya 
pos 

2254 

@DonJuan0074 @keepoaja Bacot banget 

lw nyebut SBY mulu. Sebut juga 

junjungan lw tuh yang naikkan premi 

100%. Banyak yg ikut BPJS juga 

terpaksa karena kerjaan. Pas pindah 

tempat kerja gak bisa keluar. Negara lain 

cukup "KTP" gratis. Jadi intinya ini tidak 

gratis. 

banyak bicara nyebut sby mulu 

junjung premi bpjs paksa kerja 

pas pindah kerja tidak negara 

kartu tanda penduduk gratis inti 

tidak gratis 

neg 

2255 
Gue gatau itu keluar berapa ratus juta 

awalnya dana pribadi akhirnya BPJS 

karena gakuat wkwk. 

tidak tahu ratus juta dana 

pribadi bpjs gakuat wkwk 
pos 

2256 @FikarAmin Puskesmas Kebayoran 

Baru bisa pakai bpjs 

puskesmas kebayoran pakai 

bpjs 
pos 

2257 @JSuryoP1 Gratis bagi yg punya bpjs. gratis bpjs pos 

2258 

@jokowi Pak jokowi mohon dibantu 

perihal layanan BPJS rawat inap di RS 

yg penuh soalnya kalau pakai biaya 

mandiri baru 3 hari saja sudah 9jt 

tagihannya , lha terus gunanya kita bayar 

tiap bulan BPJS nya buat apa kalau tk 

bisa dapat manfaatnya  Cc :  @jokowi   

@BPJSKesehatanRI 

jokowi mohon bantu perihal 

layan bpjs rawat inap penuh 

pakai biaya mandiri tagih lha 

bayar bpjs manfaat 

neg 

2259 

Kantor bpjs kesehatan  

@BPJSKesehatanRI  pada wfh apa ya 

karyawan nya? Udah nelpon berkali kali 

ke nomer yg beda tapi gaada yg 

diangkat-___- 

kantor bpjs sehat wfh karyawan 

nelpon kali kali nomer beda 

tidak ada angkat 

neg 

2260 
@pizzaldi Ini modus lama sih. Dulu jg 

udh pernah ada dan udh diklarifikasi sm 

BPJS 

modus jangan klarifikasi bpjs neg 

2261 

@ariemega @aewin86 @pepsigolda 

Bener...   Karna gini,banyak kita tu yg 

malas bgt ngurus BPJS, ndilalahnya.. pas 

ada keluarga yg kena sakit berat, kudu 

operasi..   Pas tau kalau itu bisa 

ditanggung BPJS, ternyata kita gak 

ngurus BPJS, akhirnya ya nyesel.. kudu 

bayar mahal.. 

malas urus bpjs ndilalahnya pas 

keluarga sentuh sakit berat 

kudu operasi pas tanggung bpjs 

nyata tidak urus bpjs nyesel 

kudu bayar mahal 

pos 

2262 

Pertama kali dapet nota, baru tahu 

ternyata biaya rontgen sebegini mahal Ok 

handSlightly smiling face Terimakasih 

BPJS Woman bowing deeply 

kali nota nyata biaya rontgen 

mahal handslightly smiling face 

terimakasih bpjs woman 

bowing deeply 

pos 
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2263 
@BPJSKesehatanRI  Halo BPJS RI. saya 

mau mengadukan. saya ingin berhenti 

jadi  member bpjs saja. 

bpjs aduk henti anggota bpjs neg 

2264 @RachlanNashidik Subsidi BPJS  kelas 

3 di potong????? 
subsidi bpjs kelas potong neg 

2265 

@BPJSKesehatanRI  selamat malam 

pada tanggal 18 dan 27 desember saya 

tidak merasa berobat sama sekali namun 

di aplikasi bpjs saya masuk notifikasi 

riwayat pengobatan 

selamat malam tanggal 

desember tidak obat aplikasi 

bpjs masuk notifikasi riwayat 

obat 

neg 

2266 @kisbet_ Setuju mbk, saya bolak balik 

RS tp puji Tuhan semua d cover BPJS 

tuju mbak bolak puji tuhan 

cover bpjs 
pos 

2267 
@mfaiz_fn @aghostteen @tortillaburrito 

RS swasta yang bs terima BPJS doang 

kynya yg gratis. 

swasta terima bpjs kynya gratis pos 

2268 barusan cek email dan bener BPJS 

mandiri naik. hiks 
cek email bpjs mandiri hiks neg 

2269 @kisbet_ BPJS sangat membantu, mbak. bpjs bantu kakak pos 

2270 @putrapertamaaa yg bpjs lebih ringan 

dikantong :-) 
bpjs ringan kantong pos 

2271 @kisbet_ Apapula semua penyakit 

dicover bpjs. 
apapula sakit dicover bpjs neg 

2272 

@kisbet_ saya yg mampu (minjem sna 

sini) aja d persulit aturan kamvret, 

apalagi yg ga mampu? ., aturan bpjs yg 

berubah harus lahir dulu anak per 2019 

yg ga ngotak yg bikin ribet 

pinjam sna sulit atur kamvret 

tidak atur bpjs ubah lahir anak 

tidak ngotak susah 

neg 

2273 

@didepanrumahmu @kisbet_ Kalau mau 

beropini, Pemerintah kalau mau seriusin 

ini BPJS, asuransi swasta bakal habis. 

Karena cuma waktu adanya BPJS ini la 

orang tidak takut untuk berobat dan 

semakin jarang terdengar orang jatuh 

miskin karena sakit. 

opini perintah seriusin bpjs 

asuransi swasta habis bpjs 

orang berani obat jarang dengar 

orang jatuh miskin sakit 

pos 

2274 

@kisbet_ @ecika_ Bapak tahun lalu dari 

penyumbatan saluran empedu.. Lalu 

terakhir menjadi kanker.. Dirawat 30 hari 

di rs ternama di Medan dan Puji Tuhan 

memilih jalan Pulang ke Allah, semua 

dicover Bpjs, kcuali bbrapa tambahan 

obat yg diajurkan karena limit yg sudah 

dibatasnya. 

sumbat salur empedu kanker 

rawat nama medan puji tuhan 

pilih jalan pulang allah dicover 

bpjs kcuali bbrapa obat ajur 

limit batas 

pos 

2275 

@txtdrbekasi  beks numpang tanya, 

faskes bagus buat rujukan BPJS di daerah 

bekasi timur faskes yg mana ya? Ada 

saran gak? 

beks numpang faskes bagus 

rujuk bpjs daerah bekas timur 

faskes saran tidak 

pos 

2276 
@kisbet_ BPJS ini asuransi yang gila.. 

Coba asuransi mana yang mau menjamin 

pre-existing disease/condition.. Udah 

bpjs asuransi gila coba asuransi 

jamin preexisting disease 

condition stroke daftar bpjs 

pos 
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stroke baru daftar bpjs, tetep ditanggung. 

Hamil udah 8 bulan baru daftar bpjs juga 

bisa. Tau harus pasang stent jantung, 

daftar bpjs, bulan depan dipake operasi 

juga bisa. 

tanggung hamil daftar bpjs 

pasang stent jantung daftar bpjs 

dipake operasi 

2277 

@kisbet_ @ecika_ @Hary1720 Semua 

dicover. Penyakit ya. Kalau tujuannya 

estetika ga dicover, misal operasi 

vaginoplasty. Kalau konsul digestif bisa 

pake bpjs, berarti tindakan jg dicover. 

Kecuali tindakan atas permintaan sendiri, 

misal minta operasinya laparoskopi 

bukan laparotomi. 

dicover sakit tuju estetika tidak 

dicover operasi vaginoplasty 

konsul digestif pakai bpjs arti 

tindak jangan dicover tindak 

operasi laparoskopi bukan 

laparotomi 

pos 

2278 
@BPJSKesehatanRI  hallo kak, mau 

tanya persyaratan bikin bpjs apa ya ? 

Terimakasih 

hallo kak syarat bpjs 

terimakasih 
pos 

2279 
@aewin86 Yes. Mamah cuci darah pk 

BPJS. Walaupun obat2 lain bayar sendiri, 

tp ttp lbh murah drpd bayar cuci darah. 

yes mamah cuci darah pakai 

bpjs obat bayar ttp murah drpd 

bayar cuci darah 

pos 

2280 

@sistasomrar rsud mana ngab, kalo eug 

di rsud pasming sejauh ini oke, trus kalo 

bisa jgn pilih yg bpjs soalnye kata orang" 

dokternya pada ga ikhlas 

rsud ngab eug rsud pasming 

jangan pilih bpjs soalnye orang 

dokter tidak ikhlas 

neg 

2281 

@kisbet_ Alm bokap juga ngerasain pas 

stroke di cover biaya inap rawat dll, 

cuma emng ada bbrpa vitamin yg gak di 

tanggung bpjs. Om ku juga pas operasi 

pasang ring di jantung. Free sampe sehat. 

alm ayah pas stroke cover biaya 

inap rawat dll emng bbrpa 

vitamin tidak tanggung bpjs pas 

operasi pasang ring jantung free 

sehat 

pos 

2282 

Trs tiap nelpon buat cerita, hil kek gitu 

terulang kembali.   Menjelang mental, 

gue suru manfaatin BPJS ,gasuka sama 

pemerintah jd gamau pake fasilitasnya 

pdhl dia udah punya BPJS dr kantornya 

,maunya dr lembaga non-pemerintah , 

ngeluh kenapa biayanya mahal bat 

nelpon cerita hil ulang jelang 

mental suru manfaatin bpjs 

tidak suka perintah tidak mau 

pakai fasilitas pdhl bpjs kantor 

lembaga nonpemerintah keluh 

biaya mahal bat 

pos 

2283 

Jadi inget ada temen yg udah ngerasa 

kacau bgt kondisi mentalnya tapi miskin, 

tapi gue suru minta rujukan 

psikiater/psikolog pake BPJS gamau, tapi 

ngeluh biaya terapis di Pulih kena 

200ribuan/dateng (ato perjam gue lupa), 

tapi idealis gamau pake fasilitas dari 

pemerintah, tapi... 

teman kacau kondisi tal miskin 

suru rujuk psikiater psikolog 

pakai bpjs tidak mau keluh 

biaya terapis pulih sentuh ribu 

jam lupa idealis tidak mau 

pakai fasilitas perintah 

pos 

2284 

Ehtp sumpah pertama kali gua 

berterimakasih banget sama pemerintah 

loh karena bpjs gua ternyata masih aktif 

meski ga pernah bayar :') 

ehtp sumpah kali terima kasih 

perintah bpjs nyata aktif tidak 

bayar 

pos 

2285 
Kemarin pas gua sakit, masuk rumah 

sakit. Untung banget kartu bpjs gua 

masih berfungsi padahal ga pernah bayar. 

kemarin pas sakit masuk rumah 

sakit untung kartu bpjs fungsi 
pos 
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Kalo nggak, gimana cara gua bayar biaya 

rs sementara ku belum dapet 

transferan..... 

tidak bayar tidak bayar biaya 

belum transfer 

2286 

@ctrlalt34408715 @luckymeluckyu8 

Emng lu aja yg males urus. Kalo emng 

niat mau pake bpjs, sblm lahiran dah di 

urus itu bisa 

emng malas urus emng niat 

pakai bpjs sblm lahir urus 
pos 

2287 

@ranniisme Gue setuju~  BPJS tuh 

ngebantu banget emang. Tapi kudu 

pinter-pinter nih pilih faskes I. Soalnya 

tetangga gue dilayaninnya enak banget, 

minta rujukan cepet dikasihnya. 

Sementerara emak gue nunggu parah 

dulu baru dirujuk. 

tuju bpjs ngebantu kudu 

pinterpinter pilih faskes 

tetangga dilayaninnya enak 

rujuk cepet kasih sementerara 

emak tunggu parah rujuk 

pos 

2288 

@kisbet_ @NUgarislucu Padahal bayar 

BPJS mending diniatin sedekah. Kalo ga 

pernah sakit ya alhamdulillah, dibales 

dalam bentuk sehat. Kalo sakit ya 

alhamdulillah, dibalas dalam bentuk 

pengobatan murah bahkan gratis. 

Daripada doain biar bangkrut mending 

kita kritisi dan kawal manajemennya. 

bayar bpjs mending diniatin 

sedekah tidak sakit dibales 

bentuk sehat sakit balas bentuk 

obat murah gratis dari pada doa 

bangkrut mending kritisi kawal 

manajemen 

pos 

2289 

@CahRevan Saya beberapa bulan ini 

sering urusan DM an ama CS BPJS tanpa 

colek2 pejabat dilayani kok apa hal yg ga 

jelas 

urus pesan bpjs colek jabat 

layan tidak 
pos 

2290 Replying to  @doynctz Make bpjs bisa replying make bpjs pos 

2291 

@aewin86 BPJS Ngebantu banget, 5th 

yg lalu anak sulungku operasi angkat 

tumor dilengan beserta terapi bayar 

hanya 130rb, anak tengah waktu kena 

HFMD(flu Singapore) 5hari dirawat, 

saya klaim kacamata sudah 3x 

bpjs ngebantu anak sulung 

operasi angkat tumor lengan 

terapi bayar anak sentuh hfmd 

flu singapore rawat klaim 

kacamata kali 

pos 

2292 

@kisbet_ Ibu saya operasi katarak bln 

juli. Alhamdulillah swm di tanggung 

bpjs. Paling hny biaya makan saat 

opname saja krn beliau merasa kurang 

cocok dengan menunya. Selebihnya 

sangat baikFolded hands 

operasi katarak juli swm 

tanggung bpjs hny biaya makan 

opname cocok menu baikfolded 

hands 

pos 

2293 

Pernah kuhitung iuran BPJSku selama 4 

tahun, sejak mulai kerja sampai lahiran 

anak pertama, ditotal sih gak sampai 

setengah dari biaya persalinan caesar di 

RS murah di Jakarta.   Dan dg BPJS, 

persalinannya cuma menghabiskan tinta 

pulpen, bensin, dan makan-minum 

pribadi. 

kuhitung iur bpjsku kerja lahir 

anak total tidak biaya salin 

caesar murah jakarta bpjs salin 

habis tinta pulpen bensin 

makanminum pribadi 

pos 
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2294 

@AndiRazgriz @is_pelssy Istri saya 

beberapa bln lalu lahiran. Aktifin bpjs 

anak cukup bayar sesuai kelas per orang 

cuma sebulan ga diminta iuran ampe 

setahun 

istri lahir aktifin bpjs anak 

bayar sesuai kelas orang tidak 

iur 

pos 

2295 

@babymedusa @tortillaburrito 

Semuanya discover BPJS, tapi untuk 

swab yang di cover cuma 2 x Aja. 

Sementara Mama 2 -2 nya masih 

positive. Berarti swab yang ke 3 bayar 

sendiri. 

discover bpjs swab cover kali 

mama positive arti swab bayar 
pos 

2296 @Midnightsun_yaa @xolvcndy 

@elssinta trauma ga dicover bpjs 
trauma tidak dicover bpjs neg 

2297 
@krgajb @haiivio @SmgMenfess2 Di 

rumah sakit umum bisa diajuin pake bpjs 

si kak 

rumah sakit diajuin pakai bpjs 

kak 
pos 

2298 

@kisbet_ Karna aku emang punya BPJS 

kelas 1... jadi diisaranin dokter nya u/ 

pindah ke RS aja karna treatment nya 

bakal panjang  Setelah itu sumpah 

membantu banget 7x operasi plus 

Rehabilitasinya, belum kontrol... 

Bayangin berapa dana kalo pake 

Umum... 

bpjs kelas diisaranin dokter 

pindah treatment sumpah bantu 

kali operasi plus rehabilitasi 

belum kontrol bayang dana 

pakai 

pos 

2299 
@sbyfess Bpjs gratis wkwkwk tp lek 

geraham cabut gitu operasi kecil sih 

masuknya 

bpjs gratis wkwkwk lek 

geraham cabut operasi masuk 
pos 

2300 

@aewin86 Kali kedua wkt hrs CATH-

Lab stl 1x control. Smua free kecuali ada 

1 obat paten yg hrs dibeli diluar. Tp msh 

terjangkau lah. Prosedur CATH-Lab nya 

sendiri 10 juta. Makanya sgt terbantu dgn 

adanya BPJS 

kali wkt hrs cathlab stl kali 

control smua free obat paten hrs 

beli jangkau prosedur cathlab 

juta bantu bpjs 

pos 

2301 Andai skincare istri jg ditanggung BPJS. 

Hmmm enak kali ya 

andai skincare istri jangan 

tanggung bpjs hmm enak kali 
pos 

2302 
@Doni03324952 @kecoakdisco Oh 

nikmatin juga ya subsidi bpjs. Bansos 

terima ga? 

nikmat subsidi bpjs bansos 

terima tidak 
pos 

2303 Pembiayaan BPJS Membengkak via  

@jabarekspres 
biaya bpjs bengkak neg 

2304 

Iuran bpjs mandiri naik?  Bpjs yg py 

gajih malah dpt blt?  Apa kenaikan bpjs 

mandiri buat iuran blt hahahaaaaa.  Ink 

yg namanya kaya makin kaya?  Miskin 

makin miskin,,,,,,!!! 

iur bpjs mandiri bpjs gajih blt 

bpjs mandiri iur blt hahahaa ink 

nama kaya kaya miskin miskin 

neg 

2305 

@BPJSKesehatanRI  selamat pagi min, 

mau melapor, hari kemarin istri saya 

sudah bayar tagihan BPJS, tapi kok hari 

ini muncul lagi tagihannya ya? mohon 

bantuannya, terima kasih 

selamat pagi urus lapor kemarin 

istri bayar tagih bpjs muncul 

tagih mohon bantu terima kasih 

neg 
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2306 Eh dan iuran bpjs kelas 3 udah naik. iur bpjs kelas neg 

2307 

@hhamorah Bpjs... tp ga jelas Aku cek 

tagihan di shopee tokped jd 2x lipat 

bayarku... Tp buka ig begini...  Coba cek 

punyamu naik ga 

bpjs tidak cek tagih shopee 

tokped kali lipat bayar buka 

coba cek tidak 

neg 

2308 bpjs naik segala. Woman facepalming bpjs woman facepalming neg 

2309 
@BPJSKesehatanRI @yenitrips Respon 

cepat kalian cukup OK.. Tingkatkan 

dalam pelayanan.. Thanks BPJS 

respon cepat tingkat layan bpjs neg 

2310 Baru sadar bpjs kelas 3 naik...nmbh lagi 

beban hidup 

sadar bpjs kelas nmbh beban 

hidup 
neg 

2311 @alberthin_lucas 0 rupiah KWKWKWK 

bpjs pak 
rupiah kwkwkwk bpjs pos 

2312 

@kisbet_ @NUgarislucu Bpjs, gila sih 

manfaatnya. Walo terkadang administrasi 

nya suka ribet. Tp tulus dari hati saya 

tetap mau bilang, terima kasih banyak 

bpjs Folded hands 

bpjs gila manfaat walo 

administrasi suka susah tulus 

hati bilang terima kasih bpjs 

folded hands 

pos 

2313 @SiaranBolaLivee Jangan pakai bpjs. 

Bawa ke klinik tong-seng aja. 

jangan pakai bpjs bawa klinik 

tongseng 
neg 

2314 

@SiaranBolaLivee Tapi kan ribet, bpjs 

faskes nya d london, cedera nya d 

madrid, kasian harus bolak-balik ke 

london dlu bikin rujukan zard zard 

susah bpjs faskes london cedera 

madrid kasihan bolakbalik 

london rujuk zard zard 

neg 

2315 Coba duit saldo bpjs saya teh bisa 

diredeem jadi agar supaya berfaedah 

coba uang saldo bpjs teh 

diredeem faedah 
neg 

2316 

@unflawlies Err--  kayaknya aku enggak 

jadi minta hadiah deh..   Takut nanti 

BPJS ndak nge-cover asuransi jika 

keracunan makanan. 

err tidak hadiah takut bpjs tidak 

ngecover asuransi racun makan 
neg 

2317 

Massa Buruh Padati Kantor Bupati 

#Bogor, Ini Tuntutannya: BPJS Sudah 

Mencekik Rakyat - Tribunnews 

https://t.co/rGEAkYWzk2 

massa buruh padat kantor 

bupati tuntut bpjs cekik rakyat 

tribunnews 

neg 

2318 

@Rasyidalghany92 @danikediri1908 

@jansen_jsp @SBYudhoyono Fakta, 

jaman sibeye jarang rumah sakit mau 

menerima bpjs krn apa? Krn sibeye ga 

perduli program ini jalan atau ga, 

makanya jaman beye sakit itu mahal. 

fakta zaman sibeye jarang 

rumah sakit terima bpjs sibeye 

acuh program jalan tidak zaman 

beye sakit mahal 

neg 

2319 @nilamCES bpjs mahall orang kecil 

dilarang sakit@-@ 
bpjs mahall orang larang sakit neg 

2320 Tidak di tanggung bpjs tidak tanggung bpjs neg 

2321 @Ayu_4ja Utang bpjs ke RS 

Muhammadiyah smpe trilyunan 

hutang bpjs muhammadiyah 

smpe trilyunan 
neg 
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2322 
@menodewi @chrstblll @bogalbogel Eh 

baru tau aq kl bpjs ga bisa buat 

kecelakaan.. Jd cm sakit aja ya. 

bpjs tidak celaka sakit neg 

2323 
@clinophileism @Asknonym Di optik 

partner nya bpjs ka, ini yg kelas 2  tp aku 

beli tanpa bpjs. 

optik partner bpjs kak kelas beli 

bpjs 
pos 

2324 @bangjo___ Denger-denger di tanggung 

BPJS 
dengerdenger tanggung bpjs pos 

2325 Udah kaya mau ngurus bpjs wkwk 

https://t.co/TDJDE7jttc 
kaya urus bpjs wkwk neg 

2326 

@Dien_ast @priyaanantama 

@jonathanend sama.... saya dari awal 

BPJS KESEHATAN sudah bayar iuran 

Kelas 1 utk 4 orang. Belum pernah klaim 

BPJS KESEHATAN sampai skrg. Ada 

masuk asuransi swasta. malah asuransi 

swasta sudah klaim 2 kali utk operasi 

katarak dan Endoskopi. 

bpjs sehat bayar iur kelas orang 

belum klaim bpjs sehat masuk 

asuransi swasta asuransi swasta 

klaim kali operasi katarak 

endoskopi 

pos 

2327 pengalaman ke psikiater melalui bpjs alam psikiater bpjs pos 

2328 
Notes to myself:  Jangan tumbang yok, 

bpjs belom diurus, lg miskin kan? Km 

dokter habis duit mu. 

notes myself jangan tumbang 

yok bpjs belom urus miskin 

dokter habis uang 

pos 

2329 @jonathanend @fwd_id Mamaku jg 

pejuang kanker..tapi semua di cover bpjs 

mama jangan juang kanker 

cover bpjs 
pos 

2330 
@ruhutsitompul Merdeka gundulmu hut. 

Bayar BPJS saja pada nggresah. Malah 

banyak yg turun kelas. 

merdeka gundul hut bayar bpjs 

nggresah turun kelas 
neg 

2331 

Pake bpjs aja kak gratis kokkk. 

Hehehehe.  Tinggal ke puskes, abs tu 

udah deh ke rsud terdekat. Gampang bgt 

kok kak prosedurnya hehe 

pakai bpjs kak gratis kokk 

hehehehe tinggal puskes abs 

rsud gampang kak prosedur 

pos 

2332 

Padahal RSCM adalah RS utama buat 

pemegang BPJS.. Kalo gini ke mana 

masyarakat kurang mampu harus berobat 

:( 

rscm utama pegang bpjs 

masyarakat obat 
neg 

2333 

@BPJSKesehatanRI min saya tuh kan 

punya bpjs ikut ibu saya.  Trs semenjak 

21 thn udah mati kan. Nah utk daftar 

mandiri gmn caranya? 

urus bpjs mati daftar mandiri 

gmn 
pos 

2334 @chocolizius Anjayyy BPJS,BPJS udah 

ga laku tau 
anjayy bpjs bpjs tidak laku neg 

2335 

@drinkteafirst @esrauhuy @bogalbogel 

Oalah.. masalah di bed sendiri. Klo di 

pengobatan, tindakan dll ditanggung bpjs 

kan? 

oalah bed obat tindak dll 

tanggung bpjs 
pos 

2336 biar banyak yg berobat pake bpjs 

https://t.co/hIkA5F7Own 
obat pakai bpjs pos 

2337 @medicalfess Kalau aku nder manfaatin 

BPJS ga tau kenapa resep kacamata dari 

nder manfaatin bpjs tidak resep 

kacamata enak mata 
pos 
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dr. Sp.M itu enak di mata 

https://t.co/2MYFsA48x2 

2338 
Kenapa pendaftaran BPJS Baru bisa aktif 

14 hari kemudian min... Kalau bisa saran, 

prosesnya jangan lama kali dong 

daftar bpjs aktif urus saran 

proses jangan kali 
neg 

2339 

@im_simanjuntak @philihert 

@dastinguished @jonathanend Niat hati 

mau ngiklanin asuransi. Yg ngasih testi 

ttg bpjs. Mantap! 

niat hati ngiklanin asuransi 

kasih testi ttg bpjs mantap 
pos 

2340 Maksain tidur ah, nanti pagi ada STNK, 

KTP sama BPJS yang harus diurus 

maksain tidur pagi stnk kartu 

tanda penduduk bpjs urus 
pos 

2341 

@helmihelmi @oxfara "Ibu ini saya 

sarankan rawat inap ya anaknya karena 

demam berdarah"  "Ya dok"  "Ini pakai 

bpjs?"  "Iy 

saran rawat inap anak demam 

darah dok pakai bpjs 
pos 

2342 

Buat kalian yang pake BPJS kalian bisa 

ngecek di Kartu kalian tulisanya Faskes 

III (Fasilitas Kesehatan tingkat 3). 

https://t.co/undTVswifH 

pakai bpjs ngecek kartu 

tulisanya faskes iii fasilitas 

sehat tingkat 

pos 

2343 
hadehh paketan inet bulanan ama 

potongan Bpjs masih gedean bpjs loh, 

sehat emang mahal yee.. 

hadehh paket inet potong bpjs 

gede bpjs sehat mahal yee 
neg 

2344 
@Areloghy RS-nya cari yang lain mas, 

tapi tetep pake BPJS.  Di tempatku 

soalnya gitu, 3 bulan kelar 

rsnya cari abang pakai bpjs 

kelar 
pos 

2345 

@RD_4WR1212 @lactobacillouss 

Memajukan gimana maksudnya..  Bpjs 

naik, Hutang meningkat, pertumbuhan 

ekonomi menurun.. 

maju maksud bpjs hutang 

tingkat tumbuh ekonomi turun 
neg 

2346 @gampangbangett Rujuk ke liver mah 

bpjs masih nanggung 
rujuk liver bpjs nanggung pos 

2347 

mau bahas tentang BPJS. banyak yg 

ngeluh bayar BPJS naik, tapi pelayanan 

di RS sama aja. Kok githu sih? 

https://t.co/vlDddFx3WW 

bahas bpjs keluh bayar bpjs 

layan githu 
neg 

2348 

@BPJSKesehatanRI admin, buat surat 

kehilangan kepolisian hbs itu ke kantor 

BPJS KESEHATAN terdekat diproses 

lama ga? 

admin surat hilang polisi hbs 

kantor bpjs sehat proses tidak 
neg 

2349 

Itu MRI orang bisa antre berbulan-bulan 

kalo pake BPJS.... Berkurang satu deh 

mesin yang bisa dipake di Jakarta. Ga 

banyak lho 

mri orang antre berbulanbulan 

pakai bpjs mesin dipake jakarta 

ukur 

neg 

2350 @rahayudestu Percuma kasta atas, kalau 

BPJS 
kasta bpjs neg 

2351 
udah dong, dr 2017 wkwk. cm BPJS nya 

ilang, kata temen kl pake BPJS obatnya 

tuh ya yg biasa aja, nahan doang. 

wkwk bpjs ilang teman pakai 

bpjs obat tahan 
neg 
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2352 
@juneczaci @Areloghy Mungkin, kayak 

kurang ikhlas gitu kalau ke poli yg tertera 

di bpjs ku tapi ga semua sih. 

ikhlas pol tertera bpjs tidak neg 

2353 
BPJS Diminta Kaji Ulang Kenaikan 

Iuran https://t.co/1NwM2YDuEh 

https://t.co/jHut8BIMOs 

bpjs kaji ulang iur neg 

2354 
@BPJSKesehatanRI utk pemberisahan 

karang gigi masih tercover bpjs tdk?  

Terimakasih 

pemberisahan karang gigi 

tercover bpjs tidak terimakasih 
pos 

2355 
@Diniwardoyo Belum, itu tuh kita 

potong dulu terus bulan depan baru lapor 

ke BPJS gitu ya? 

belum potong lapor bpjs pos 

2356 

Warga Sukoharjo Keluhkan Kenaikan 

Iuran BPJS, Ini Tanggapan Quatly 

https://t.co/2YbGAQ7HeV 

https://t.co/jwqN8x9S1K 

warga sukoharjo keluh iur bpjs 

tanggap quatly 
neg 

2357 

BPJS aja.. papa aku kemarin tiba" 

serangan jantung... penyumbatan sampai 

100% terus sampai harus catether pasang 

ring, semua di cover BPJS sampai ke 

obat-obatnya... ga bayar sedikitpun 

bpjs papa kemarin rang jantung 

sumbat catether pasang ring 

cover bpjs obatobatnya tidak 

bayar dikit 

pos 

2358 Dan kaget juga kalau BpJs naek gak 

peduli rakyatnya jadi pemberi rezim 
kejut bpjs acuh rakyat rezim neg 

2359 Panduan Menggunakan Kartu BPJS 

Kesehatan untuk Berobat 
pandu kartu bpjs sehat obat pos 

2360 
@abiyyusiregar @MonaliissaMee LOL, 

salah satu fakta lapangan, BPJS 

dipermainkan rumah sakit 

lol salah fakta lapang bpjs main 

rumah sakit 
neg 

2361 

Indonesia dalam hal ini BPJS Kesehatan 

dipercaya sebagai penyelenggara 

Konferensi Tingkat Tinggi Internasional 

bagi para pimpinan (CEO) dan senior 

manager program jaminan sosial (social 

security) sedunia.   

#RImagnetJamsosDunia 

indonesia bpjs sehat percaya 

selenggara konferensi tingkat 

internasional pimpin ceo senior 

manager program jamin sosial 

social security dunia 

pos 

2362 
@H4CKNE3T Siap siap BPJS di klaim 

kelahiran akibat banjir ... Bayi tanpa 

nikmat nggak sengaja 

bpjs klaim lahir akibat banjir 

bayi nikmat tidak sengaja 
pos 

2363 @BPJSKesehatanRI min bisa ya ngurus 

bpjs via online? 
urus urus bpjs pos 

2364 BPJS Diminta Kaji Ulang Kenaikan 

Iuran https://t.co/hwNgB4Rkut 
bpjs kaji ulang iur neg 

2365 bpjs asu bpjs anjing neg 

2366 

Gua : uda gpp cuma lantai 6 doank kok 

Tmn : cuman lt 6 pala lu peang, mati lu 

ga di tanggung BPJS njink.. 

https://t.co/CtstHOAu2H 

tidak apa apa lantai doank tmn 

pala peang mati tidak tanggung 

bpjs njink 

neg 

2367 Nunggak bpjs seharge skincare yg aku 

tabung. 

nunggak bpjs seharge skincare 

tabung 
neg 
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2368 
@bdinugro @BPJSKesehatanRI Klo 

dokter umum, dokter gigi dengan kuota 

bisa bpjs. Ada di Depok kak. 

dokter dokter gigi kuota bpjs 

depok kak 
pos 

2369 

Aku bersyukur untuk psikiater dan 

psikolog yang bisa ditanggung BPJS. 

Obat dan psikoterapi akan ditanggung 

BPJS juga 

syukur psikiater psikolog 

tanggung bpjs obat psikoterapi 

tanggung bpjs 

pos 

2370 

Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku 

kecewa dengan pengelolaan Badan 

Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) 

Kesehatan. https://t.co/yal9NxVSkH 

ketua dpr puan maharani 

mengaku kecewa kelola badan 

kelola jamin sosial bpjs sehat 

neg 

2371 @skincarefess 6 bulan sekali. Kalau pake 

bpjs di puskesmas setau ku bisa gratis 

pakai bpjs puskesmas setau 

gratis 
pos 

2372 Bajingan tenan oq BPJS ki Asu bangsat bajing tenan bpjs anjing bangsat neg 

2373 

Ngantor jauh2 buat ngurus pengajuan 

libur sm ngurus bpjs yang kurleb butuh 

waktu 30 menit...  Berangkat jam 9 

pulangnya jam 13...  4 jam..  Itu ngantor 

apa pulang kampung..     Makanya pada 

malas ke kantor klo mau ngurus ijin 

ngantor urus aju libur urus bpjs 

kurleb butuh menit berangkat 

jam pulang jam jam ngantor 

pulang kampung malas kantor 

urus ijin 

pos 

2374 

aku pikir, benar juga.  baiklah, aku akan 

Rontgen, tidak apa - apa.    mulai 

mengurus untuk membuat BPJS, agar 

biaya pengobatan berkurang 

pikir rontgen tidak urus bpjs 

biaya obat 
pos 

2375 

Si Siti diobati dan di rawat  selama 

sebulan di RSUD , waktu itu dengan 

bahasa isyarat dia punya BPJS dan 

Alhamdulillah 

siti obat rawat rsud bahasa 

isyarat bpjs 
pos 

2376 

Terkait iuran BPJS Kesehatan, Ketua 

DPR RI, Puan Maharani menyatakan 

menolak kenaikkan iurannya tersebut.  

#SeninAmbyar 

kait iur bpjs sehat ketua dpr 

puan maharani satak tolak iur 
neg 

2377 
@maceswag27 Sorry salah inget, yang 

bener Faskes I, tertera di kartu bpjs 

kesehatan ngab 

sorry salah faskes tertera kartu 

bpjs sehat ngab 
pos 

2378 

@mariskarivaa Ooh, jadi ada 

ketentuannya juga ya spesifikasinya 

gimana? Kalo kita pilih diluar itu BPJS 

nambahin doang ga bisa ya? 

ooh spesifikasi pilih bpjs 

nambahin tidak 
pos 

2379 Orang lanjut usia antre BPJS 

https://t.co/XjB9daDSsG 
orang usia antre bpjs neg 

2380 @sigitekayunanda Bisaa tp frame yg bpjs 

ga ada yg sesuai selera ku huhu 

frame bpjs tidak sesuai selera 

huhu 
neg 

2381 
@bepejeel Salam DiJEBAK (investasi, 

Jiwasraya, Ekonomi meroket, Bpjs, 

Asabri, Kartu_pra_kerja) 

salam jebak investasi jiwasraya 

ekonomi roket bpjs asabri kartu 

pra kerja 

neg 

2382 
Bapak kena OA beberapa tahun yg lalu, 

kedua lutut udah di replace smua, 

alhamdulillah dicover BPJS gaes 

sentuh lutut replace smua 

dicover bpjs teman 
pos 
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2383 

Mb #puanmaharani  kencengin ajah  tuh 

Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) 

Kesehatan.,  Ora mayar nemeneni kok 

an, mosok 

mega byte kencengin ajah 

badan kelola jamin sosial bpjs 

sehat ora mayar nemeneni 

mosok 

neg 

2384 
Parah prioritasnya, Emang biarin rakyat 

mati beneran dah, Mana bpjs dinaikin 

lagi! 

parah prioritas rakyat mati bpjs 

dinaikin 
neg 

2385 
Pembayaran Premi BPJS Karangasem 

Minus 58 Milliar, Bupati Sumatri : 

Provinsi Lempar Handuk 

bayar premi bpjs karangasem 

minus milliar bupati sumatri 

provinsi lempar handuk 

neg 

2386 

Mb #puanmaharani  kencengin ajah  tuh 

Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) 

Kesehatan.,  Ora mayar nemeneni kok an 

https://t.co/OiEjMoS5k0 

mega byte kencengin ajah 

badan kelola jamin sosial bpjs 

sehat ora mayar nemeneni 

neg 

2387 ribet banget ngurusin bpjs susah urus bpjs neg 

2388 @bogalbogel Maaf mas mau tanya, 

apakah tdk menggunakan BPJS? 
maaf abang tidak bpjs pos 

2389 Dibilangin bpjs suruh motong langsung 

dari gaji elah 

dibilangin bpjs suruh motong 

gaji elah 
neg 

2390 

Pernah make BPJS JKN dan 

ketenagakerjaan untuk kesehatan 

Grinning face with smiling eyes Jkn: 

operasi gigi geraham Ketenagakerjaan: 

operasi patah tulang kecelakaan pulang 

kerja. Dan semuanya full cover ga keluar 

duit sepeserpun. 

make bpjs jkn ketenagakerjaan 

sehat grinning face with smiling 

eyes jkn operasi gigi geraham 

ketenagakerjaan operasi patah 

tulang celaka pulang kerja full 

cover tidak uang peser 

pos 

2391 
ping ayo cepet2 keburu kantor bpjs na 

tutup" dann taraaa mampir dlu lah supaya 

tida mengantuk hehe 

ping cepet keburu kantor bpjs 

tutup dann taraa mampir tidak 

antuk 

pos 

2392 Bayar BPJS dulu ya... bayar bpjs pos 

2393 

@HumasFatmawati agak kecewa dengan 

pelayanan bpjs untuk poli ortopedi, 

berkas yg diberikan kurang lengkap 

untuk lanjutan MRI sehingga harus minta 

berkas yg kurang dan jadwal ngulang 

lagi. knapa ga diinfokan semua berkas yg 

dibutuhkan, kan tiap kunjungan harus 

nunggu sebulan. huft 

kecewa layan bpjs pol ortopedi 

berkas lengkap mri berkas 

jadwal ngulang tidak info 

berkas butuh kunjung tunggu 

huft 

neg 

2394 

Senin pagi berniat untuk ngurusin bpjs ke 

faskes sebelum ke rskgm, pikirku ya 

bakal dicabut nanti di rskgm pas ke 

faskes niatnya mau minta surat rujukan 

tau tau diperiksa malah dicabut hari itu 

juga -_- 

senin pagi niat urus bpjs faskes 

belum rskgm pikir cabut rskgm 

pas faskes niat surat rujuk 

periksa cabut 

pos 

2395 Mudahkan Warga, Bayar BPJS dan Pajak 

Pakai Sampah https://t.co/8nIVj4kelE 

mudah warga bayar bpjs pajak 

pakai sampah 
pos 
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2396 
@jonathanend bokap ngalamin sendiri 

pake BPJS. Ngurusin jantungnya di RS 

Harapan Kita. Bersyukur ada BPJS 

ayah ngalamin pakai bpjs urus 

jantung harap syukur bpjs 
pos 

2397 
@dukcapiljakarta @Kemendagri_RI 

@ccdukcapil update NIK dan No KK 

untuk inkuiri data di BPJS Kesehatan. 

update nik tidak kakak inkuiri 

data bpjs sehat 
pos 

2398 
Orang gila.. dikira perawatan ditanggung 

BPJS apa.. nego stengah harga ga dikasih 

nyolot https://t.co/s7AEk8LaPZ 

orang gila tanggung bpjs nego 

stengah harga tidak kasih 

nyolot 

neg 

2399 @bogalbogel lha kok ga pake BPJS mas? lha tidak pakai bpjs abang pos 

2400 
Orang gila.. dikira perawatan ditanggung 

BPJS apa.. nego stengah harga ga dikasih 

nyolot https://t.co/s7AEk8LaPZ 

orang gila tanggung bpjs nego 

stengah harga tidak kasih 

nyolot 

neg 

2401 

Dulu gue mau beli kacamata pake bpjs 

tapi gak jadi beli karena gue juga jualan 

kacamata, dulu kelas 3 kata pihak RS 

dapat 200rb tp skrg jadi 150rb, iuran naik 

tp klaim pembelian kacamata malah 

turun, weleh weleh !!! 

beli kacamata pakai bpjs tidak 

beli jual kacamata kelas iur 

klaim belian kacamata turun 

weleh weleh 

pos 

2402 
Jatah kacamata BPJS masih lama lagi 

bulan September #tim-pasienyg suka-

ngeclaim-kacamata-bpjs-2tahun-sekali 

jatah kacamata bpjs september 

sukangeclaimkacamatabpjs 

tahunsekali 

pos 

2403 @fromiescaptain iya udah saya daftarin 

bpjs cap 
daftarin bpjs cap pos 

2404 

@BPJSKesehatanRI Pelajari lagi ya 

sistem yg ada di BPJS Kesehatan, supaya 

bisa menyampaikan informasi dengan 

tepat. 

ajar sistem bpjs sehat informasi pos 

2405 

ada2 aja deh sakit disaat spt ini hem  

sedang tak di cover bpjs padahal. kmrn 

sblm tidur udh minum imboost juga hiks 

tp pas pagi tetep aja.. 

sakit spt tidak cover bpjs 

kemarin sblm tidur minum 

imboost hiks pas pagi 

neg 

2406 @dukunbayi Iya korban BPJS korban bpjs neg 

2407 

Baca replynya terus hampir semua 

komentarnya kenapa gak pake BPJS..   

Ayah Bunda, inilah pentingnya 

membayar BPJS secara rutin. Biar gak 

kaget kalo musti masuk RS..   + Jadinya 

tenang pas dirawat karena full cover. 

baca replynya komentar tidak 

pakai bpjs ayah bunda ting 

bayar bpjs rutin tidak kejut 

musti masuk tenang pas rawat 

full cover 

pos 

2408 

Min setelah saya lepas KK dengan 

kelurga dan buat KK baru BPJS saya 

mati, bagaimana mengurusnya kembali?  

@BPJSKesehatanRI 

urus lepas kakak kelurga kakak 

bpjs mati urus 
pos 

2409 

@BPJSKesehatanRI Halo min 

@BPJSKesehatanRI saya mau tanya, utk 

pemotongan pembayaran iuran 

(autodebet) BNI prosesnya gmna? 

urus potong bayar iur autodebet 

bni proses 
pos 
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2410 @arwidodo Mending gaji ny mereka buat 

bayar kerugian bpjs lebih bermanfaat 

mending gaji bayar rugi bpjs 

manfaat 
neg 

2411 
@BPJSKesehatanRI min mau tny ,, 

kalau ke dokter kulit jg di fasilitasi oleh 

bpjs ? 

urus tny dokter kulit jangan 

fasilitas bpjs 
pos 

2412 
Tidak ingin terlambat membayar BPJS 

Kesehatan sudah banyak membantu 

pengobatan keluargaku. 

tidak lambat bayar bpjs sehat 

bantu obat keluarga 
pos 

2413 
@BPJSKesehatanRI halo min, apakah 

dapat melakukan pembelian kacamata 

dengan BPJS? 

urus laku belian kacamata bpjs pos 

2414 
@ccdukcapil @sukamto72659905 saya 

sudah menunggu 2 minggu lebih, untuk 

mendaftarkan istri saya ke bpjs 

tunggu minggu daftar istri bpjs neg 

2415 
@HadalAmphipod Soalnya mereka tau, 

patah hati gak di tanggung bpjs. 

Makanya di kasih solusi begitu 

patah hati tidak tanggung bpjs 

kasih solusi 
neg 

2416 
@ApriliaLin @jokowi Jiwasraya, BPJS, 

Krakatau steel semua rugi Apa perlu 

anies disalahkan juga 

jiwasraya bpjs krakatau steel 

rugi anies salah 
neg 

2417 ngeri beroohhh itu berita d koran bpjs 

umurnya tinggal 2 bulan :3 

ngeri beroohh berita koran bpjs 

umur tinggal 
neg 

2418 

@istnadaa @annannyk @jiemiardian 

Bisa kak. Aku asma udah 11 tahun. Udah 

dirawat beberapa kali dan di cover bpjs. 

https://t.co/wlstBJekSe 

kak asma rawat kali cover bpjs pos 

2419 

v@meyrzashrie @jonathanend BPJS itu 

maksimal setahun 250 juta, gak 

percaya?tanya sama mereka yang pasang 

iklan https://t.co/TZzyoQwB9q 

bpjs maksimal juta tidak 

percaya pasang iklan 
neg 

2420 @popocult La emang gunanya bpjs ga 

buat berobat ap 
bpjs asli obat pos 

2421 

@dafidab Aku asma juga kak. Pakai 

bpjs. Dan untuk meminta obat Seretide, 

Obucort, atau Symbicort (obat 

pengontrol) https://t.co/7eGv3kBZ8J 

asma kak pakai bpjs obat 

seretide obucort symbicort obat 

kontrol 

pos 

2422 @18autobase Bpjs ditanggung bpjs tanggung pos 

2423 @minbelles bpjs tolong dah ini nyawa 

manusia udah diujung tanduk 

bpjs tolong nyawa manusia 

ujung tanduk 
neg 

2424 
@NS_driver @Sir_Edwin Fyi aje... Gila 

karna anyep ga di tanggung BPJS yeh... 

Bhay... 

fyi aje gila anyep tidak 

tanggung bpjs yeh bhay 
neg 

2425 guys ada yang pernah konsul masalah 

kulit wajah (gatel2 gitu) pakai bpjs kah? 

guys konsul kulit wajah gatal 

pakai bpjs kah 
pos 

2426 
Iya kaa, baim tau luka yang disebabkan 

kesepian tidak ditanggung BPJS :( 

https://t.co/qtjPjT0ukk 

kaa baim luka sepi tidak 

tanggung bpjs 
neg 

2427 RT @xximbecile: Intinya.. dukung BPJS. inti dukung bpjs pos 
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2428 
Andai Biaya piknik bisa di klaim ke bpjs. 

Masuk kategori kesehatan jiwa kan ya? 

Dari pada di kasih psikonarko 

andai biaya piknik klaim bpjs 

masuk kategori sehat jiwa kasih 

psikonarko 

pos 

2429 Katanya klinik bpjs sempit, tapi kok 

banyak yang masuk ? 
klinik bpjs sempit masuk neg 

2430 

RT @YUsman2024: Kemarin saya tanya 

data peserta BPJS. Dari mana data tsb, 

dan mengapa jumlah PBI APBN 

mencapai angka 96 juta jiwa. 

kemarin data bpjs data tsb pbi 

apbn capai angka juta jiwa 
neg 

2431 sayang sekali skincare ga di tanggung 

bpjs- 

sayang skincare tidak tanggung 

bpjs 
neg 

2432 
@nalamentari @madjatama Persis. 

Gunakan BPJS yang juga menanggung 

gangguan jiwa 

persis bpjs tanggung ganggu 

jiwa 
pos 

2433 semoga habis lebaran bpjs buka 

lowongan lagi. 
habis lebaran bpjs buka lowong pos 

2434 @Miss_YupiCadel Kayaknya gak deh... 

Bpjs nanggung covid gak sih? :( 
tidak bpjs nanggung covid tidak pos 

2435 
@bakul_janganan @GusMendem1 

@jokowi Lo yg kacian BPJS aja yg 

murah kmn2 protes gmn yg mahal... 

kaci bpjs murah kmn protes 

gmn mahal 
pos 

2436 
RT @lokataru_id: Warga berhak tau! 

Buka laporan hasil audit BPKP atas BPJS 

Kesehatan! 

warga hak buka lapor hasil 

audit bpkp bpjs sehat 
neg 

2437 
@BPJSKesehatanRI Peserta KIS yg 

ditanggung pemerintah apa punya batas 

danax yg ditanggung BPJS? 

kis tanggung perintah batas 

danax tanggung bpjs 
pos 

2438 

@nobi_zen Setiap peserta bpjs wajib 

terdaftar  di Faskes tk. 1 atau FKTP, Fktp 

bisa di klinik, puskesmas 

https://t.co/KH5mN85u5V 

bpjs wajib daftar faskes fktp 

fktp klinik puskesmas 
pos 

2439 @18autobase Aku make bpjs, yg mahal 

obatnya bukan dokternya 

make bpjs mahal obat bukan 

dokter 
pos 

2440 Ada gak disini yang mandang seseorang 

dari kelas bpjs? 
tidak mandang orang kelas bpjs neg 

2441 

@Sandijdr @adit_ya_aje @uthedeni 

@raviopatra Saya bayar BPJS baru 

kemarin masih tarif yg baru. Mas nya 

udah bener fix itu BPJS pakai tarif lama? 

tolong dong kejelasannya 

bayar bpjs kemarin tarif abang 

bpjs pakai tarif tolong 
neg 

2442 
Masih pada mau ikutan pemilu? aing sih 

ogah!   masih pada mau bayar BPJS? 

ogaaahhhhhh. mending di tabung sendiri. 

pemilihan umun ogah bayar 

bpjs ogaahh mending tabung 
neg 

2443 

Ohh ternyata rumah sakit ada yang nolak 

bpjs to. Rumah sakit negeri maupun 

swasta ada yang menolakk. 

https://t.co/ArfuAUYFKu 

ohh nyata rumah sakit nolak 

bpjs rumah sakit negeri swasta 

menolakk 

neg 

2444 @siti_viola Tidak ditanggung BPJS tidak tanggung bpjs neg 
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2445 

@fadlizon Bang jubir,,tolong dong mslh 

iuran bpjs,yg sudah di talak 

@MahkamahAgung gimn,suarakan jg itu 

tdk kalah penting,cc @Fahrihamzah 

@mohmahfudmd 

abang jubir tolong mslh iur bpjs 

talak gimn suara jangan tidak 

kalah 

neg 

2446 @iluvmilky Kirain ditanggung 

pemerintah kyk bpjs 
tanggung perintah bpjs pos 

2447 

Meski iurannya belum turun, tetep sabar 

ya manteman kita doakan supaya BPJS 

semakin menjadi baik dan baik lagi ke 

depannya #BPJSkesehatan 

#TerimakasihBPJS #BPJSMelayani 

https://t.co/qKSULWPS7v 

https://t.co/wsZuKIzE3B 

iur belum turun sabar 

manteman doa bpjs 
pos 

2448 

Humas BPJS Kesehatan menjelaskan 

iuran BPJS belum turun juga pasca 

putusan MA karena belum ada putusan 

resmi dari MA. Begitu ada putusan 

resmi, iuran BPJS pasti turun. Tetap 

dukung BPJS memberikan layanan 

terbaik ya gaes. #BPJSkesehatan 

#TerimakasihBPJS #BPJSMelayani 

https://t.co/u06ApJumCQ 

humas bpjs sehat iur bpjs belum 

turun pasca putus belum putus 

resmi putus resmi iur bpjs turun 

dukung bpjs layan teman 

pos 

2449 

Sudahlah kena dampak sosial dan 

ekonomi karena pandemi corona, rakyat 

masih disuruh berterima kasih pada BPJS 

yg tdk mau menurunkan iuran sesuai 

keputusan MA.  Luar biasa emang 

peternak buzzeRp ini 

https://t.co/wTMcXErwwu 

sentuh dampak sosial ekonomi 

pandemi corona rakyat suruh 

terima kasih bpjs tidak turun iur 

sesuai putus ternak buzzerp 

neg 

2450 

@duniamanji dan itu juga cicilan yang ga 

bisa kita lunasin karen itu mengikat 

sumur hidup, apalagi sekarang bpjs 

nambah 2 kali lipat, memang bukan 

urusan bang manji sih tapi juga ya 

gimana ya berat banget rasanya, emang 

orang yg ga punya tu nyusahin makan 

cicil tidak lunasin ikat sumur 

hidup bpjs nambah kali lipat 

bukan urus abang manji berat 

orang tidak susah makan 

pos 

2451 

Jadi kita tunggu aja keputusan resmi dari 

Mk soal iuran bpjs kesehatan ini jadinya 

seperti apa, semoga aja keputusannya 

memang adil dan yg terbaik 

#terimakasihbpjs #bpjsmelayani 

#bpjskesehatan 

tunggu putus resmi iur bpjs 

sehat putus adil 
pos 

2452 

Yang sabar ya gaes walau iuran belum 

turun. Sementara itu tetap dukung 

#BPJSkesehatan melakukan tugasnya 

melayani masyarakat biar bagaimanapun 

keberlanjutan BPJS Kesehatan untuk 

kebaikan bersama. #TerimakasihBPJS 

#BPJSMelayan https://t.co/U2DVPJJNod 

sabar teman iur belum turun 

dukung laku tugas layan 

masyarakat bpjs sehat 

pos 
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2453 

@ustadtengkuzul @jokowi Pak barusan 

saya bayar BPJS hasil keputusan MA tdk 

berpengaruh apa2,sy ttp bayar sesuai 

kenaikan pemerintah 100% 

bayar bpjs hasil putus tidak 

pengaruh ttp bayar sesuai 

perintah 

neg 

2454 @dw_saptarini BPJS udah bubar dek. 

Rugi terus. 
bpjs buka bareng dek rugi neg 

2455 

Humas BPJS Kesehatan menjelaskan 

iuran BPJS belum turun juga pasca 

putusan MA karena belum ada putusan 

resmi dari MA. Begitu ada putusan 

resmi, iuran BPJS pasti turun. Tetap 

dukung BPJS memberikan layanan 

terbaik ya gaes. #BPJSkesehatan 

#TerimakasihBPJS #BPJSMelayani 

https://t.co/7QcUfaBMCm 

humas bpjs sehat iur bpjs belum 

turun pasca putus belum putus 

resmi putus resmi iur bpjs turun 

dukung bpjs layan teman 

pos 

2456 @ButuhbantuanmuO Bisa pakai bpjs 

mas, saya dpt bebarapa kali gratis 

pakai bpjs abang bebarapa kali 

gratis 
pos 

2457 

@Ronnie_Rusli Kasihan prof pasien 

orang tidak mampu, sy pernah denger 

item obat untuk jantung dan diabetes 

itemnya dikurangi, beda dengan waktu 

BPJS masih awal2, dokter gak bisa apa2 

juga... 

kasihan prof pasien orang tidak 

dengar item obat jantung 

diabetes item beda bpjs dokter 

tidak 

neg 

2458 @iniayusr BPJS misal saya urus besok 

apa bisa lgsg dapat obatnya? 
bpjs urus besok obat pos 

2459 @ButuhbantuanmuO Padahal ini pakai 

bpjs bisa loh pak.. 
pakai bpjs pos 

2460 

@dr_koko28 @BPJSKesehatanRI 

Medical ceck up tidak pernah dicover 

BPJS. BPJS menanggung pengobatan 

bukan pencegahan. Padahal medical ceck 

up itu penting, 6bln sekali. Prosedur agar 

bisa ditest swab juga seperti MCU kan. 

Ongkos sendiri. 

medical ceck tidak dicover bpjs 

bpjs tanggung obat bukan cegah 

medical ceck prosedur ditest 

swab mcu ongkos 

neg 

2461 

@dr_koko28 @BPJSKesehatanRI 

Medical ceck up tidak pernah dicover 

BPJS. BPJS menanggung pengobatan 

bukan pencegahan. Padahal medical ceck 

up itu penting, 6bln sekali. Prosedur agar 

bisa ditest swab juga seperti MCU kan. 

Ongkos sendiri. 

medical ceck tidak dicover bpjs 

bpjs tanggung obat bukan cegah 

medical ceck prosedur ditest 

swab mcu ongkos 

neg 

2462 @OryzasativaFn Yup.. peserta puas 

dengan layanan BPJS 
yup puas layan bpjs pos 

2463 
Gw takut pembatalan kenaikan BPJS jg 

prank seperti relaksasi kredit untuk UKM 

kmrn #TerimakasihBPJS Jubir presiden 

takut batal bpjs jangan prank 

relaksasi kredit ukm kemarin 

jubir presiden 

neg 

2464 @kryssie_fx antrian bpjs mah kalah kak antri bpjs kalah kak neg 

2465 @ButuhbantuanmuO Untuk pendaftaran 

bpjs kesehatannya, bisa melalui mobile 

daftar bpjs sehat mobile jkn 

download apps store daftar 
pos 
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jkn (download di apps store)  dan 

mendaftarkan kepesertaan baru lwt situ 

ya pak. Semoga bapak dan sekeluarga di 

berikan kesahatan selalu. Amin 

kepesertaan lwt keluarga 

kesahatan 

2466 

@dr_koko28 @BPJSKesehatanRI Ibu 

Mertua Batuk Malah Parno SybBawa Ke 

RS Takut Berita Yg Beredar.. Beliau 

Saya Daftarkan BPJS Mandiri Meski 

Hanya Kelas3 Sesuai Kemampuan Kami 

mertua batuk parno sybbawa 

takut berita edar daftar bpjs 

mandiri kelas sesuai 

pos 

2467 @TatiSuherman Amiin.. BPJS selalu 

semoga hasil memuaskan buat peserta 
amiin bpjs hasil muas pos 

2468 
@BPJSKesehatanRI Kenapa ya bikin 

bpjs sekarang persyaratannya susaaaaah 

banget. Padahal lagi genting euy 

bpjs syarat susaah genting euy neg 

2469 
@ririndymuliani Sakit apa emang ? Sama 

ko aku juga tiap hari minum obat dan 

punya 5 bpjs. 

sakit minum obat bpjs pos 

2470 

Waspada terus ama kesehatan ya temen 

temen. Jangan lupa untuk terus 

berolahraga dan terus konsumsi makanan 

sehat dan cukup gizi. Eh... Sudah bayar 

premi BPJS Kesehatan nya belum?. Ayo 

jangan telat biar bisa digunakan terus. 

#BPJSKesehatan #TerimakasihBPJS 

#BPJSMelayani 

waspada sehat teman teman 

jangan lupa olahraga konsumsi 

makan sehat gizi bayar premi 

bpjs sehat belum jangan telat 

pos 

2471 

Coba saja tidak ada BPJS, dimana ayah 

saya harus mencari uang d saat dadakan 

harus operasi usus buntu? (6-04-2017) 

trus telenokospi usus besar (20-08-2019) 

dan ternyata sakit kolitis ulseratif kronis, 

dan harus minum obat itu setiap harinya 

hingga benar-benar sembuh kata dokter 

coba tidak bpjs ayah cari uang 

operasi usus buntu telenokospi 

usus nyata sakit kolitis ulseratif 

kronis minum obat benarbenar 

sembuh dokter 

pos 

2472 

@tirta_hudhi dok mau tanya dong, di tgl 

17 Maret saya kontrol ke klinik bpjs di 

@pemkotbekasi @InfoBekasi karena ada 

batuk berdahak dan sakit tenggorokan 

tetapi tidak ada demam, akhirnya saya 

dikasih obat batuk, antibiotik, serta obat 

radang 

dok tgl maret kontrol klinik 

bpjs batuk dahak sakit 

tenggorok tidak demam kasih 

obat batuk antibiotik obat 

radang 

pos 

2473 

Jadi bukan karena ingkar janji lho, tapi 

karena memang belum turun putusannya. 

Semangat BPJS, selalu melayani dengan 

hati, dengan gotong royong semua 

tertolong. #BPJSMelayani 

#BPJSKesehatan #TerimaKasihBPJS 

bukan ingkar janji belum turun 

putus semangat bpjs layan hati 

gotong royong tolong 

pos 

2474 

@BPJSKesehatanRI  Selamat malam 

min, sy peserta baru untuk Bpjs mandiri 

yang daftar secaramanual ke kantor Bpjs. 

Setelah persyaratan saya penuhi dan 

mendapat Virtual account  & dan 

selamat malam urus bpjs 

mandiri daftar secaramanual 

kantor bpjs syarat penuh virtual 

account ampun bayar saran 

tugas kartu angg 

pos 
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pembayaran  ketempat yg disarankan 

petugas. Gimana sy dapat kartu angg 

2475 @imlethargy Kasih BPJS aja kak :) kasih bpjs kak pos 

2476 

@tkalimantan888 @alfarizi_rafi 

@ustadtengkuzul Administrasi yg mana 

om buzzeRp??? Knp waktu naik bisa 

secepat kilat, ketika diputuskan MA 

turun knp berbelit2?? Apa MA hatus 

teriak2 dikuping BPJS?? 

administrasi buzzerp knp cepat 

kilat putus turun knp belit hatus 

teriak kuping bpjs 

neg 

2477 

trus duitnya kmn ?? , buat apa rakyat byr 

BPJS ? mending turun ini naik2 , masa 

pandemic naik2 harga mulu ..  kalau case 

menurun gpp , ini udah naik parah pulak 

.. 

duit kmn rakyat byr bpjs 

mending turun pandemic harga 

mulu case turun tidak apa apa 

parah 

neg 

2478 
@phylicious_ @mbahndi Di cover, mas. 

Saya sudah setahun berobat ke psikiater 

dan di cover bpjs 

cover abang obat psikiater 

cover bpjs 
pos 

2479 
Wali Kota Malang Apresiasi Layanan 

Antre Online BPJS Kesehatan 

https://t.co/Z2Nyda6wKP 

wali kota malang apresiasi 

layan antre bpjs sehat 
pos 

2480 Apa gunanya bayar iuran bpjs tp di 

rumah sakit bayar pake umum? 

bayar iur bpjs rumah sakit bayar 

pakai 
neg 

2481 

@ajeng_alice @dirgarambe Tes rapid yg 

ada mbak. Tp RS HGA sama sekali gak 

mau terima, mereka asik rujuk ke RS 

rujukan virus covid, sementara RSnya 

gak menerima BPJS. Gmana dong 

tes rapid kakak hga tidak terima 

asik rujuk rujuk virus covid 

rsnya tolak bpjs 

neg 

2482 Demi keberlanjutan BPJS tetap mau 

bersabar dikit dah https://t.co/ls8kQsxcjJ 
bpjs sabar dikit pos 

2483 

@ErnyKusuma6 Bong..gw bayar bpjs 

dari bulan januari sampai maret naik 

100%.. Keputusan MA bulan 

februari..maret ngga perubahan tetap 

naik..kapan turunnya bong 

bong bayar bpjs januari maret 

putus februari maret tidak ubah 

turun bong 

neg 

2484 BPJS naik untung batal hh edan curiga 

nih duit nya ntah kmna -_- 

bpjs untung batal edan curiga 

uang tidak kmna 
neg 

2485 
Kalo orang yang postifi corona dirawat 

dirumah sakit, biayanya ditanggung bpjs 

gak sih ? #TolakDaruratSipil 

orang postifi corona rawat 

rumah sakit biaya tanggung 

bpjs tidak 

pos 

2486 

@phylicious_ Iya kak. Ke faskes pertama 

dlu. Krn utk bisa dilayani via BPJS di 

rumah sakit hrs ada surat rujukan dr 

faskes pertama. Itu pengalaman saya 

slama ini 

kak faskes layan bpjs rumah 

sakit hrs surat rujuk faskes alam 

slama 

pos 

2487 Bpjs ini bajingan ! 

https://t.co/2bmsay2Lqg 
bpjs bajing neg 

2488 @mbahndi "obatnya ditanggung BPJS"  

setuju banget, makannya sedih bgt kalo 

obat tanggung bpjs tuju makan 

sedih bpjs bangkrut harga obat 

stabilizer mahal 

pos 
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sampe bpjs bangkrut. karena harga 

obatnya buat mood stabilizer mahal bgt :( 

2489 

@ustadtengkuzul @mahkamah_agung_ 

@Humas_MA Betul Ustadz, kasihan 

sodara kita yg kurang beruntung disaat 

musibah seperti ini, masih harus 

ditambah dengan beban iuran bpjs 

ustadz kasihan saudara untung 

musibah beban iur bpjs 
neg 

2490 

Keluarga jg harus memahami bhw 

pengobatan ini butuh waktu dan kadang 

panjang. Belum lagi harus bisa menerima 

kondisi ada kelg yg mengalami gangguan 

Bipolar. Ini perlu untuk diingat krn 

sering kali jg kelg menjadi penghambat 

pasien bipolar berobat. Obatny 

ditanggung BPJS. #end 

keluarga jangan paham bhw 

obat butuh belum terima 

kondisi kelg alami ganggu 

bipolar kali jangan kelg hambat 

pasien bipolar obat obatny 

tanggung bpjs 

pos 

2491 @Frimawan Di apotek aja biar bisa pakai 

bpjs 
apotek pakai bpjs pos 

2492 

#TerimakasihBPJS lagi tranding ya.. 

mang ada apaan si? Btw katanya BPJS ga 

jadi naik, tapi ko tagihan iuran saya 2kali 

lipat ya??? Apa ada yang sama? 

tranding mang btw bpjs tidak 

tagih iur kali lipat 
neg 

2493 

@saifulum @_dwialfian @tirta_hudhi 

@guudisnow Bapak saya juga kak, sedih 

pas denger dokter bilang, gak bs sembuh. 

Tapi, sy menggunakan bpjs, sehingga 

untuk obat ditanggung bpjs 

kak sedih pas dengar dokter 

bilang tidak sembuh bpjs obat 

tanggung bpjs 

pos 

2494 
@berylshafwaa Padahal pajaknya juga 

benchmarknya buat ngobatin mereka lagi 

lewat bpjs, muter gitu aja 

pajak benchmarknya ngobatin 

bpjs muter 
pos 

2495 

@ustadtengkuzul Yg kasihan adlh orang 

yg system pembayarannya dgn Auto 

debet pembayaran BPJS dari Rekening 

Tabungannya, pasti yg di debet oleh 

Bank adlh nominal iuran stlh Naik. Pdhl 

Keputusan Mahkamah Agung itu sdh 

Inkrach (mengikat) / berkekuatan hukum 

kasihan adlh orang system 

bayar otomatis debet bayar bpjs 

rekening tabung debet bank 

adlh nominal iur stlh pdhl putus 

mahkamah agung sdh inkrach 

ikat kuat hukum 

neg 

2496 
@ririndymuliani Sangat memvantu 

sekali emang Bpjs, semangat ya cepat 

pulih sehat kembali 

memvantu bpjs semangat cepat 

pulih sehat 
pos 

2497 kukira bln april normal lg byr bpjs, 

ternyata sama aja 

kukira april normal byr bpjs 

nyata 
neg 

2498 

Satu minggu. Dua minggu. Kita pun 

menunggu. Kapankah saatnya secara 

resmi pemerintah membuat peraturan 

untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS 

Kesehatan. 

minggu minggu tunggu kap 

resmi perintah atur batal iur 

bpjs sehat 

neg 

2499 
Gimana kabarnya BPJS? Iuran nya Gak 

jadi naik? Atau gak jadi turun?  

#TerimakasihBPJS 

kabar bpjs iur tidak tidak turun neg 
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2500 

2 Tahun lalu ibu mertuaku pingsan, 

ternyata ada gumpalan darah diotak dan 

itu harus dioprasi. Kejadian itu h-14 aku 

mau nikah. Untungnya ada BPJS yg 

tanggung semua sampai hari ini mertua 

masih konsumsi obat utk saraf dan semua 

ditanggung BPJS juga. 

#TerimakasihBPJS 

mertua pingsan nyata gumpal 

darah otak dioprasi nikah 

untung bpjs tanggung mertua 

konsumsi obat saraf tanggung 

bpjs 

pos 

2501 

@OnlyKharisma Sampai kapan yo ? 

Apalagi saat pandemi gini. Masa iya 

jojong bayar dengan biaya naik. Apalagi 

skrang apa2 terkendala. Saya yakin bpjs 

bijaksana kali. Ya bantu orang lagi susah 

lagi pandemi gini 

pandemi jojong bayar biaya 

skrang kendala bpjs bijaksana 

kali bantu orang susah pandemi 

neg 

2502 

@ririndymuliani klo telat bayar bulan 

depan nya ga dilayanin lg sama bpjs 

seblm dibayar lg.padahal mk bilang ga jd 

naik tapi tetap aja bayarnya 42rb. 

telat bayar tidak dilayanin bpjs 

seblm bayar bilang tidak bayar 
neg 

2503 
Ada yang pernah ke klinik gigi maxilla 

slawi ga? Klo pake bpjs urutannya kek 

gmn?  Thanks u. [TF] 

klinik gigi maxilla slawi tidak 

pakai bpjs urut gmn 
pos 

2504 

@pemkotdepok untuk update elemen kk 

ke disdukcapil depok gimana apakah bisa 

via email atau tersedia aplikasi online 

disdukcapil depok seperti daerah lain 

yang proaktif disdukcapilnya karena 

bolak balik ke kelurahan terus, urus bpjs 

kesehatan dipersulit ka 

update elemen kakak 

disdukcapil depok email 

aplikasi disdukcapil depok 

daerah proaktif disdukcapilnya 

bolak lurah urus bpjs sehat sulit 

kak 

neg 

2505 mendaftar bpjs, tarik napas panjang daftar bpjs tarik nafas neg 

2506 @difasrr Tetep berobat di umum, apa 

guna saya bayar bpjs? 
obat bayar bpjs neg 

2507 
@kamiliaPuspa @utuntauk Pajak dan 

BPJS yang kami bayar kemana tuan 

Presiden?  #TolakDaruratSipil 

pajak bpjs bayar tuan presiden neg 

2508 

Pacarku pagi2 bangunin buat berjemur. 

Aku berjemur untuk  Menghindari 

corona  Menyembuhkan lutut   Iya lutut 

gua ada masalah udah kaya nenek2. Buat 

yg pernah jatoh dan numpu beban di 

lutut, lgsg periksa ya, jgn ntar ntar. Skrg 

ada bpjs kok 

pacar pagi bangun jemur jemur 

hindar corona sembuh lutut 

lutut kaya nenek jatuh numpu 

beban lutut periksa jangan bpjs 

pos 

2509 @YENAKIQU Kayak ngantri BPJS dah 

lama betul 
ngantri bpjs neg 

2510 

@BPJSKesehatanRI selamat siang 

admin, saya menghubungi call center 

bpjs namun tidak dapat tersambung. 

Tolong dicek DM saya. Terima kasih 

selamat siang admin hubung 

call center bpjs tidak sambung 

tolong cek pesan terima kasih 

neg 
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2511 

@BPJSKesehatanRI Selamat siang min, 

mau tanya apakah call center bpjs sedang 

off? Sebab dari tadi saya coba telepon ke 

1500 400 tidak bisa terus. Terima kasih :) 

selamat siang urus call center 

bpjs off coba telepon tidak 

terima kasih 

neg 

2512 

#Kehamilan - Dengan adanya BPJS 

membuat seluruh masyarakat Indonesia 

merasakan pelayanan kesehatan dengan 

mudah. Tidak hanya bermanfaat bagi 

orang sakit, BPJS juga dapat digunakan 

oleh Ibu hamil lho! Berikut ulasan 

prosedurnya menggunakan BPJS 

kesehatan? https://t.co/FqtNb9CaZQ 

bpjs masyarakat indonesia 

layan sehat mudah tidak 

manfaat orang sakit bpjs hamil 

ulas prosedur bpjs sehat 

pos 

2513 

@jokowi Yth Bapak Presiden @jokowi 

tolong perintah kan juga kpd 

@BPJSKesehatanRI utk segera 

menurunkan iuran BPJS kesehatan per 1 

April besok, sesuai keputusan MA. 

Katanya Negara Hukum, tp tdk taat 

Hukum. Terima kasih bpk @jokowi 

yth presiden tolong perintah 

turun iur bpjs sehat april besok 

sesuai putus negara hukum 

tidak taat hukum terima kasih 

bpk 

neg 

2514 

@BPJSKesehatanRI Jgn lupa per 1 April 

besok, iuran BPJS kesehatan sdh turun 

ya, sesuai keputusan MA. Jgn pura2 lupa 

n sengaja mengesampingkan. Harusnya 

bulan kemaren sdh turun. Jgn berharap 

maklum utk yg kedua kalinya. Ini 

perintah Hukum. Kalo anda tdk me 

jangan lupa april besok iur bpjs 

sehat sdh turun sesuai putus 

jangan pura lupa sengaja 

samping kemaren sdh turun 

jangan harap maklum kali 

perintah hukum tidak 

neg 

2515 BPJS belum turun ternyata~~~~ kelas 2 

tetep bayar Rp. 112.500 (sdh admin) 

bpjs belum turun nyata kelas 

bayar rupiah sdh admin 
neg 

2516 
@BPJSKesehatanRI bagaiamanq cara 

mengaktifkan bpjs yang telat premi? 

Apakah bisa lewat mbanking 

bagaiamanq aktif bpjs telat 

premi mbanking 
pos 

2517 
Etapi klo pke bpjs kadang antrian 

bejibun, 1:10 klo sm yg umum, dilema 

juga. 

pke bpjs antri bejibun lema neg 

2518 

BPJS Kesehatan menerapkan langkah-

langkah preventif penyebaran virus 

corona di lingkungan kantor BPJS 

Kesehatan. https://t.co/jPhd3D8ORu 

bpjs sehat terap langkahlangkah 

preventif sebar virus corona 

lingkung kantor bpjs sehat 

pos 

2519 

RT @GundiDr: Apalg rs2 yg 

kehidupannya senin kamis akibat tata 

kelola bpjs yg amburadul ga makin 

menjerit tuh krn hrs menambah 

pengeluaran 

apalg hidup senin kamis akibat 

tata kelola bpjs amburadul tidak 

jerit hrs 

neg 

2520 
@adhesi_ Soalnya vitamin gak 

ditanggung bpjs, jd hrs makan berat biar 

ttp sehat 

vitamin tidak tanggung bpjs hrs 

makan berat ttp sehat 
neg 

2521 
@rudebish__ Bpjs dapetnya jenerik :(, ga 

dapet yg paten walaopun bpjsku kelas A 

:( sad 

bpjs dapetnya jenerik tidak 

paten walaopun bpjsku kelas 

sad 

neg 
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2522 
@Dsinathrya @_versoAM Bukan hanya 

corona lol. Yg pake BPJS juga ditolak 

beberapa RS koq. 

bukan corona lol pakai bpjs 

tolak koq 
neg 

2523 
Serius nanya nih... Kalo kita terjangkit 

corona, kan ga di cover BPJS, jadi bayar 

sendiri dong(?) 

serius nanya jangkit corona 

tidak cover bpjs bayar 
neg 

2524 
Minta surat rujukan aja di oper2 3x naik 

turun tangga keburu brojol duluan gue. 

Skrng mah mending langsung bayar aja 

surat rujuk oper kali turun 

tangga keburu brojol mending 

bayar 

neg 

2525 
@BPJSKesehatanRI. Apakah penyetoran 

iuran BPJS bisa di cicil,apa bila sudah 

nunggak 2 tahun ?. Makasi 

setor iur bpjs cicil nunggak 

makasi 
pos 

2526 

@nikitabaikk Bisa datang ke fasyankes 

terdekat, misalnya puskesmas tempat 

anda tinggal. Biasanya ini dicover oleh 

bpjs. 

fasyankes puskesmas tinggal 

dicover bpjs 
pos 

2527 

RT @ustadtengkuzul: BPJS Defisit, 

TIDAK DITANGGULANGI PENUH 

oleh NEGARA. Padahal Kesehatan  

adalah HAK DASAR RAKYAT 

MISKIN, sesuai UUD 1945 

bpjs defisit tidak tanggulang 

penuh negara sehat hak dasar 

rakyat miskin sesuai uud 

neg 

2528 

Mending jg ke psikolog/psikiater aing, by 

bpjs gratis. Misal ada perlu bayar obat ga 

segila ini. Psikotest jelas 

https://t.co/mtMa5Fn2Wk 

mending jangan psikolog 

psikiater bpjs gratis bayar obat 

tidak gila psikotest 

pos 

2529 
@kumparan Rumah sakit butuh biaya 

pak,,BPJS lancar tidak tagihannya.. 

Runut dari sana 

rumah sakit butuh biaya bpjs 

lancar tidak tagih runut 
neg 

2530 @miawariesta Jgn kan pake BPJS, RS 

nya aja terbatas 
jangan pakai bpjs batas neg 

2531 
Ga usah bacot bpjs, ribet gue keburu 

encok. Ga di cover juga gue rasa terapi 

medis 

tidak banyak bicara bpjs susah 

keburu encok tidak cover terapi 

medis 

neg 

2532 
@Dsinathrya Saat ini RS swasta byk yg 

masih blom dibayar bpjs, byk RS 

pemerintah yg kekurangan APD. 

swasta byk blom bayar bpjs byk 

perintah apd 
neg 

2533 Indonesia kapan gratis? biar BPJS ku 

berguna dikit. 
indonesia gratis bpjs dikit neg 

2534 

RT @maosakisaka: @kinclerjoy 

@seblakbaksoxx @CNNIndonesia Ya 

Allah.. BPJS juga gak nanggung ya? 

Ironi banget.. 

allah bpjs tidak nanggung ironi neg 

2535 
@robi_a_p @Taufik_H873 @Dsinathrya 

Harusnya BPJS yg bener itu tidak usah 

melibatkan RS swasta. 

bpjs tidak libat swasta neg 

2536 
@bimaprawira Dokter banyak yang 

sudah "potong tarif" dalam pelayanan 

BPJS 

dokter potong tarif layan bpjs neg 
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2537 
@__anomali__ @Homo_sapiens21 

@Jelantik5 Terus kalo BPJS di naikkan 

itu kan membuat rakyat tambah tercekik. 

bpjs rakyat cekik neg 

2538 

@BPJSKesehatanRI selamat pagi admin, 

kalo ingin konfirmasi kalo akun bpjs 

ayah saya untuk segrra di buka 

bagaimana? 

selamat pagi admin konfirmasi 

akun bpjs ayah segrra buka 
pos 

2539 

@Teposss @kakeanekowe @inyesz 

@Lovinkcatarina Emg bener ya min 

ngurus bpjs pas sakit menyeramkan? 

@BPJSKesehatanRI 

urus urus bpjs pas sakit seram neg 

2540 sakit corona bisa dicover pakai bpjs 

nggak? 

sakit corona dicover pakai bpjs 

tidak 
pos 

2541 

Bener, aku kemarin operasi pake BPJS, 

RS nya cepat tanggap banget, bahkan 

dokter bedahku sendiri yang nyariin 

kamarnya 

kemarin operasi pakai bpjs 

cepat tanggap dokter bedah cari 

kamar 

pos 

2542 @udamasdan kecewa karena BPJS kecewa bpjs neg 

2543 

Mending kehilangan uang transport drpd 

kesehatan wkwk. Sehat mahal, meskipun 

ada bpjs buat periksa wkwk :") 

https://t.co/Hf25iI8L3o 

mending hilang uang transport 

drpd sehat wkwk sehat mahal 

bpjs periksa wkwk 

neg 

2544 

Iya mas betul. Dari dulu naik naik terus 

tapi pelayanannya tetep aja gitu gitu. 

Malah ada beberapa rs yang keliatan bgt 

beda bedain pasien bpjs sama pasien 

umum 

abang layan liat beda bedain 

pasien bpjs pasien 
neg 

2545 

@BPJSKesehatanRI min, apa betul 

IURAN BPJS kelas 3 tidak jdi di 

naikkan?? Tpi kenapa di aplikasi mobile 

JKN masih tetap 

urus iur bpjs kelas tidak aplikasi 

mobile jkn 
neg 

2546 

Kmrn aku ragu mau periksa ke 

puskesmas, krn lg covid gini. Tapi 

ternyata ttp dilayani dengan baik, ramah 

dan maksimal. Puas bangetlah aku pake 

BPJS. Tertolong bgt. 

kemarin ragu periksa 

puskesmas covid nyata ttp 

layan ramah maksimal puas 

pakai bpjs tolong 

pos 

2547 
@BPJSKesehatanRI cek lab di 

puskesmas mandiraja 2 Banjarnegaraga 

di tanggung BPJS ya 

cek lab puskesmas mandiraja 

banjarnegaraga tanggung bpjs 
pos 

2548 
Tida usah Corona, penyakit yang butuh 

tes lab, rontgen itu BPJS aja gak 

ngejamin alias bayar sendiri. 

tidak corona sakit butuh tes lab 

rontgen bpjs tidak ngejamin 

bayar 

neg 

2549 
@KawalCOVID19 @KemenkesRI Tes 

aja ke igd suruh mbayar mahal,bpjs ga 

bisa kepake hadeeeh 

tes igd suruh mbayar mahal 

bpjs tidak kepake hadeeh 
neg 

2550 
2 kali mau gunain faskes BPJS tapi kok 

selalu ribet mulu ya,ribetnya cuma karna 

1 dokter yg sama. 

kali faskes bpjs susah mulu 

ribetnya dokter 
neg 
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2551 @KaryatiNiken Semangat BPJS keren 

ya. Ga peduli issue 
semangat bpjs keren acuh issue pos 

2552 @douegriser Pakai bpjs dong pakai bpjs pos 

2553 

RT @ayuuuida: Masya Allah... Ketika 

corona datang, tanpa diminta pegawai 

BPJS Kesehatan menunjukkan 

kepedulian untuk tenaga kesehatan. 

masya allah corona pegawai 

bpjs sehat peduli tenaga sehat 
neg 

2554 @smintjae Huhuhu tapi kalau sakit gak 

ditanggung bpjs 

huhuhu sakit tidak tanggung 

bpjs 
neg 

2555 

RT @FansRossoneri: @amaliyasbp 

@_whymsycal kalo punya gejala justru 

ditanggung bpjs. asal mulai dari faskes 1. 

nanti dapet rujukan. 

gejala tanggung bpjs faskes 

rujuk 
pos 

2556 

Apresiasi yang luar biasa untuk BPJS 

Kesehatan, Semoga gerakan gotong 

royong pegawai BPJS Kesehatan ini 

memberikan bantuan dana 

apresiasi bpjs sehat gerak 

gotong royong pegawai bpjs 

sehat bantu dana 

pos 

2557 

Gotong royong pegawai BPJS dalam 

melakukan Gebah (Gerakan Cegah 

Wabah Corona) sudah mencapai 20 

Miliar 

gotong royong pegawai bpjs 

laku gebah gerak cegah wabah 

corona capai miliar 

pos 

2558 
Kalau peserta puas dengan layanan BPJS 

Kesehatan. Jadi keberlanjutan BPJS 

untuk kebaikan bersama. 

puas layan bpjs sehat bpjs pos 

2559 

Hal ini menunjukan solidaritas dan rasa 

kepedulian yng tinggi dr para karyawan 

BPJS Kesehatan dlm menghadapi 

pandemi 

solidaritas peduli karyawan bpjs 

sehat hadap pandemi 
pos 

2560 

Pegawai BPJS Kesehatan memberikan 

kepedulian terhadap tenaga kesehatan 

melalui funding dengan tema Gebah 

Corona. 

pegawai bpjs sehat peduli 

hadap tenaga sehat funding 

tema gebah corona 

pos 

2561 

Yuk terus dukung BPJS Kesehatan untuk 

selalu memberikan pelayanan terbaiknya 

bagi semua masyarakat  #BPJSKesehatan 

https://t.co/Kd9iZ28ERk 

dukung bpjs sehat layan 

masyarakat 
pos 

2562 Gara" corona abis bersin lngsung cari 

kartu bpjs... 

gara corona habis bersin 

lngsung cari kartu bpjs 
pos 

2563 

@baronessa_w @ditzme @OOttit 

@AlghifAqsa Engga bayar kok. Jd kl 

misal dr faskes 1 ada gejala nnti dikasi 

rujukan. 

tidak bayar faskes gejala kasih 

rujuk 
pos 

2564 

Wah ada gebrakan baru ni dari BPJS  . 

Ayo kita dukung dan hebatnya BPJS 

suda mengumpulkan dana  setengah 

miliar. 

gebrak bpjs dukung hebat bpjs 

suda kumpul dana miliar 
pos 

2565 
@lantaienam @blogdokter Sejak kpn 

BPJS ngasih uang lebih ke pasien yg 

berobat ,,?? 

kpn bpjs kasih uang pasien obat neg 
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2566 

@dr_koko28 Berdayakan struktur 

BPJS....masing2 puskesmas mengawal 

wilayahnya mengedukasikan warga dan 

keluarga... 

daya struktur bpjs puskesmas 

wilayah edukasi warga keluarga 
pos 

2567 

RT @dinithea: Seperti pegawai BPJS 

Kesehatan yang mengadakan funding 

untuk tenaga kesehatan yang berjibaku di 

lapangan. 

pegawai bpjs sehat funding 

tenaga sehat berjibaku lapang 
pos 

2568 
RT @LokadataID: Biaya pasien Covid-

19 akan ditanggung Kemenkes, bukan 

oleh BPJS, melalui rumah sakit rujukan. 

biaya pasien covid tanggung 

kemenkes bukan bpjs rumah 

sakit rujuk 

neg 

2569 
@ddnsrn @BPJSKesehatanRI Tentu 

BPJS ga niat kok. Yang penting atasan 

dapat uang banyak ajah. 

bpjs tidak niat uang ajah neg 

2570 Halo @BPJSKesehatanRI untuk iuran 

bpjs jadi naik atau tidak sebenarnya? 
iur bpjs tidak neg 

2571 Kalo kena corona jangan pake bpjs yak 
sentuh corona jangan pakai bpjs 

yak 
neg 

2572 
@FakhriIlyas1 @farhansyatrie 

@yudhakhel @ficofachriza_ Luka bakar 

tidak di tanggung BPJS 

luka bakar tidak tanggung bpjs neg 

2573 

Stay home gegara wabah covid-19 

membuat masyarakat sangat berhati-hati. 

Syukurlah BPJS Kesehatan memberikan 

pelayanan yang terbaik 

gegara wabah covid masyarakat 

berhatihati syukur bpjs sehat 

layan 

pos 

2574 
Kenapa pelayanan kalo pakai bpjs dan 

tdk pakai bpjs (bayar sendiri) beda? Masa 

iyaa harus ngomel2 di klinik 

layan pakai bpjs tidak pakai 

bpjs bayar beda ngomel klinik 
neg 

2575 

Keren ya BPJS tetap memberi pelayanan 

terbaik kepada masyarakat di tengah 

wabah seperti ini #BPJSKESEHATAN 

https://t.co/ZWUEqVbiJ8 

keren bpjs layan masyarakat 

wabah 
pos 

2576 

RT @BamsBulaksumur: Salut dengan 

langkah taktis pegawai BPJS Kesehatan 

yang memberikan kepedulian terhadap 

tenaga kesehatan melalui funding 

salut langkah taktis pegawai 

bpjs sehat peduli hadap tenaga 

sehat funding 

pos 

2577 

So BPJS harus survive ya, karena 

keberlanjutan BPJS baik utk kita semua 

#BPJSKESEHATAN #terimakasihBPJS 

#BPJSMELAYANI 

#BPJSEDUKASICORONA 

bpjs survive bpjs pos 

2578 
@siiDEMPLON Haha, ga caya 90, 

palingan 40 la,, ada la nanti pake krt bpjs 

fasilitasnya 

tidak caya pakai krt bpjs 

fasilitas 
pos 

2579 

Semoga semangat saling bahu membahu 

ini jadi ladang pahala.  Dukung BPJS 

Kesehatan memberikan layanan terbaik. 

https://t.co/gWdJCbr7jY 

semangat bahu bahu ladang 

pahala dukung bpjs sehat layan 
pos 

2580 RT @kenziefesti: Terobosan baru nih 

dari BPJS  . Ayo kita dukung dan 

terobos bpjs dukung hebat bpjs 

suda kumpul dana miliar 
pos 
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hebatnya BPJS suda mengumpulkan dana 

setengah miliar. 

2581 

Dan inilah wujud dukungan BPJS 

Kesehatan untuk selalu memberikan 

layanan terbaik.  #BPJSKesehatan 

#TerimakasihBPJS 

wujud dukung bpjs sehat layan pos 

2582 

Salut banget dengan BPJS Kesehatan, 

kinerja yang patut diacungi jempol. Dari 

dulu sampai sekarang BPJS Kesehatan 

https://t.co/90G2lP0gar 

salut bpjs sehat kinerja patut 

acung jempol bpjs sehat 
pos 

2583 

Enak yahh jadi warga KorSel di saat 

virus lagi gawat2nya bisa di tes secara 

gratis, andai bpjs mengcover tes ini 

https://t.co/nNjpPqAPIv 

enak yahh warga korsel virus 

gawat tes gratis andai bpjs 

mengcover tes 

neg 

2584 
Ditengah wabah yang melanda, semangat 

BPJS Kesehatan dalam meningkatkan 

pelayanan patut diapresiasikan. 

wabah landa semangat bpjs 

sehat tingkat layan patut 

apresiasi 

pos 

2585 

Kepedulian BPJS memang nyata 

adanya... Semoga kita bisa sama2 

menujukkan kepedulian kita kepada 

sesama. 

peduli bpjs nyata menujukkan 

peduli 
pos 

2586 
Dukung BPJS Kesehatan memberikan 

layanan terbaik. Alhamdulillah Peserta 

puas dengan layanan BPJS Kesehatan. 

dukung bpjs sehat layan puas 

layan bpjs sehat 
pos 

2587 
@wiwieen2094 Iya betul, semoga 

semakin banyak masyarakat yang puas 

ya thd BPJS Kesehatan 

masyarakat puas hadap bpjs 

sehat 
pos 

2588 @FionazIsza Bangga terhadap dedikasi 

BPJS Kesehatan 

bangga hadap dedikasi bpjs 

sehat 
pos 

2589 

RT @zarazettirazr: Karena BPJS, Dokter 

Spesialis dibayar Rp 6.000/pasien/hari, 

Dokter Umum Rp 2.000/pasien/perhari 

bahkan Calon Spesialis 

bpjs dokter spesialis bayar 

rupiah pasien dokter rupiah 

pasien calon spesialis 

neg 

2590 

RT @Mella_Rozze: @dicky_tinton 

@ros_aruna @EOCRU_Official 

@ConversationIDN @BPJSKesehatanRI 

parah si bpjs tuh bsa seharian di rmh 

sakit. 

parah bpjs bsa rmh sakit neg 

2591 @blogger_kendal Saya pun bangga jadi 

bagian dari BPJS Kesehatan 
bangga bpjs sehat pos 

2592 

@naegazas Iyaa makanya, ga bisa 

ditanggung bpjs juga katanya. Aku 

pernah baca thread pengalaman org yg 

test corona. 

tidak tanggung bpjs baca thread 

alam orang test corona 
neg 

2593 @antosetiawan74 Salut sama BPJS 

Kesehatan 
salut bpjs sehat pos 

2594 
@GundiDr @bukandz0emient Ya gmn 

ga kacau penanganan corona di negeri ini 

lha bpjs aja masih bnyk yg nunggak ke rs 

gmn tidak kacau tangan corona 

negeri lha bpjs nunggak 
neg 
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2595 
@NotesofMila Semoga BPJS Kesehatan 

terus memberikan yang terbaik bagi 

masyarakat Indonesia 

bpjs sehat masyarakat indonesia pos 

2596 @MelodyLaksani gigi, benerinnya gratis 

dicover bpjs 

gigi benerinnya gratis dicover 

bpjs 
pos 

2597 

@kidkateu alasannya pasti penuh? alasan 

klasik buat nolakin bpjs, kalau pake 

asuransi biasanya langsung 

diterima.https://t.co/IC2norJcQs 

alas penuh alas klasik nolakin 

bpjs pakai asuransi terima 
neg 

2598 @aris_be_ce @gibahyukkk 

@semestasains pakek BPJS ajaa cinggg 
pakek bpjs ajaa cingg pos 

2599 

Lagi seru ngomongin BPJS ya?  Emang 

sih, BPJS bisa banget diandalkan selama 

ini. Tidak sedikit org yg terbantu layanan 

#BPJSkesehatan ini. Ibaratnya, dengan 

gotong royong, semua tertolong. Setuju 

nggak?   #TerimakasihBPJS 

#BPJSMelayani 

seru bicara bpjs bpjs andal tidak 

orang bantu layan gotong 

royong tolong tuju tidak 

pos 

2600 
Kemaren2 sempet males ke KC BPJS 

setempat karena ya mager aja keluar 

rumah, panas, antri lama 

kemaren malas bpjs malas 

gerak rumah panas antre 
neg 

2601 
@jendfo udah ke kirim belum sekarang? 

gila 300 itu antrian menfess apa obat bpjs 

WKWKWKWKWKWKWKWK 

kirim belum gila antri menfess 

obat bpjs 

wkwkwkwkwkwkwkwk 

neg 

2602 
@OnlyKharisma Berharap makin banyak 

yang tergerak seperti pegawai BPJS 

KEsehatan ini ya kak 

harap gerak pegawai bpjs sehat 

kak 
pos 

2603 

@KaryatiNiken keren pegawai BPJS 

kesehatan ini. setengah milyar dalam 3 

hari. jadi pengen ikutan buat gerakan 

juga 

keren pegawai bpjs sehat milyar 

gerak 
pos 

2604 
@mporatne kalau semua bersatu padu 

seperti pegawai BPJS ini pasti lebih 

banyak lagi yang terkumpul 

padu pegawai bpjs kumpul pos 

2605 Mau klaim kacamata bpjs senin buka ga 

ya 

klaim kacamata bpjs senin buka 

tidak 
pos 

2606 

@dinithea wowwww oh my wowwww 

hanya dalam 3 hari pegawai BPJS bisa 

ngumpulin setengah milyar... keren 

banget 

woww woww pegawai bpjs 

kumpul milyar keren 
pos 

2607 
@PulauMadura Kudu dicontoh pegawai 

BPJS inih. memberikan pengaruh yang 

luar biasa 

kudu contoh pegawai bpjs inih 

pengaruh 
pos 

2608 

@ridwankamil Pak Gubernur 

@ridwankamil  izin saran...  klo lewat 

faskes BPJS dg skala prioritas kls III 

tentu lbh efektif krn sebarannya lbh luas. 

gubernur izin saran faskes bpjs 

skala prioritas kls iii efektif bar 

luas 

pos 

2609 
@BPJSKesehatanRI halo, saya ingin 

mengajukan pertanyaan seputar 

kepesertaan bpjs saya. Mohon di cek dm 

ajuk putar kepesertaan bpjs 

mohon cek pesan lampir 

informasi butuh terimakasih 

pos 



 

ccxliv 

 

nya ya, saya sudah melampirkan 

informasi yg dibutuhkan. Terimakasih 

2610 

@shfamn GAK DI HANDLE BPJS 

TOLONG, mahal viii 700an kemarin 

baca di thread orang, tetep aja dijalan 

mah apalagi naik motor pas macet 

haduuuhh mana gabisa work from home 

tidak handle bpjs tolong mahal 

vii kemarin baca thread orang 

jalan motor pas macet haduuhh 

tidak bisa work from 

neg 

2611 

@cinnamongirldr taugaksih kak, td 

tanteku ke RS yg bisa pake BPJS krn 

sakit. panasnya 38.7 tapi gak pilek gak 

batuk gak sesek nafas. ditolak sama 2 

RS! gila banget. gimana coba mau bersih 

dari penyakit Indonesia ini... 

taugaksih kak tante pakai bpjs 

sakit panas tidak flu tidak batuk 

tidak sek nafas tolak gila coba 

bersih sakit indonesia 

neg 

2612 

@rsudmargono Apakah jika saya 

bergejala corona&baru ingin mengecek 

hari minggu sedangkan posko 

screeningnya tidak buka, haruskah 

terlebih dahulu ke faskes tingkat 1 atau 

langsung ke IGD RSMS ya? Saya pake 

BPJS, soalnya. 

gejala corona ampun ecek 

minggu dang posko 

screeningnya tidak buka faskes 

tingkat igd rsms pakai bpjs 

pos 

2613 

@dinkesjateng jika RS rujukan tidak 

buka screening posko corona di hari 

minggu, apakah pasien bergejala corona 

ke puskesmas terlebih dahulu atau 

langsung ke IGD RS rujukan? Saya pake 

BPJS, btw. 

rujuk tidak buka screening 

posko corona minggu pasien 

gejala corona puskesmas igd 

rujuk pakai bpjs btw 

pos 

2614 

@do_ra_dong Saya juga di Bogor nih. 

Berharap corvid-19 hanya di Ring 1 

saja....Kalau rakyat kasihan. Mau test 

saja harus keluar uang sendiri. BPJS 

kemana? 

bogor harap corvid ring rakyat 

kasihan test uang bpjs 
neg 

2615 

@AelanLotus @citrasiwis1 

@RenggaFatoni @andy_nomicin Dpt 

info dr temen yg baru aja tes di RS 

rujukan dan ternyata bener bisa dicover 

BPJS mbak. Alurnya sm sprti berobat 

dgn BPJS sprti biasanya. 

info teman tes rujuk nyata 

dicover bpjs kakak alur sprti 

obat bpjs sprti 

pos 

2616 

Kemaren2 sempet males ke KC BPJS 

setempat karena ya mager aja keluar 

rumah, panas, antri, lama  Berhubung 

lagi ada case coronavirus dan dibatasi, jd 

tadi pagi telpon cs BPJS untuk cabut data 

lama dan buat BPJS mandiri, gak butuh 

sampe 5 menit kelar   Tanpa capek dan 

tanpa dandan 

kemaren malas bpjs malas 

gerak rumah panas antre 

hubung case coronavirus batas 

pagi telpon bpjs cabut data bpjs 

mandiri  menit kelar lelah 

dandan 

pos 

2617 

Kalau sakit, terapinya ga dicover BPJS. 

Kalau RS penuh, harus masuk di ICU 

swasta, 100 juta aja ngga cukup.....  *ini 

beneran baru ngobrol begini ama temen* 

sakit rap tidak dicover bpjs 

penuh masuk icu swasta juta 

tidak obrol teman 

neg 
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2618 

Liat berita begini, apa jadinya kalau 

semua orng ke rs? Seinget gw butuh 

1jam kli buat bokap gw dlu dpt Ruangan 

ICU, itu pun krna RSnya gak nerima 

BPJS. Gak kebayang dah, bisa2 kaya pas 

nganterin nyokap ke rsud ngambil obat 

pake bpjs, bisa 2jam, eh buset,yg ada 

nambah penyakit. 

lihat berita orang seinget butuh 

jam kli ayah ruang icu rsnya 

tidak nerima bpjs tidak bayang 

kaya pas nganterin rsud ambil 

obat pakai bpjs jam buset 

nambah sakit 

neg 

2619 
RT @ichawirsa: Melihat dua sisi, BPJS 

selalu jadi polemik. 

https://t.co/S3LVN1iyGj 

lihat sisi bpjs polemik neg 

2620 

Dan klo baca komen "kan di luar tesnya 

gratis" tolong ya di luar itu pajaknya 

gede hampir 1/4 gaji. Jadi fasilitas nya 

pasti lebih baik di sana. Mereka juga 

bayar asuransi kesehatan wajib yang 

sangat mahal per bulannya, lah kita bpjs 

aja di bilang overprice 

baca komentar tes gratis tolong 

pajak gaji fasilitas bayar 

asuransi sehat wajib mahal bpjs 

bilang overprice 

pos 

2621 Dari BPJS cairnya lama. Gimana dong? bpjs cair neg 

2622 

@aran_toraja @RadioElshinta 

@palangmerah Ide Bagus. Bs jadi Modus 

utk dpt tes corona scr Gratis (krn utk tes 

dg biaya 2,7Jt tsb gak ditanggung BPJS). 

ide bagus modus tes corona scr 

gratis tes biaya tsb tidak 

tanggung bpjs 

neg 

2623 

Oya satu lg, tau gk peran BPJS itu 

sungguh berarti buat kami. Gatau jdinya 

kalo ga ada BPJS, sedangkan papah 

termasuk yg dulu rutin keluar masuk RS. 

Terimakasih BPJS. Ga malu aku mah 

pake BPJS krn sebenarnya banyak nyawa 

yg dibantunya dibalik carut-marut 

didalamnya hehe. 

oya tidak peran bpjs sungguh 

arti tidak tahu jdinya tidak bpjs 

dang papah masuk rutin masuk 

terimakasih bpjs tidak malu 

pakai bpjs nyawa bantu 

carutmarut 

pos 

2624 

@b1smillahsukses Dari dokter umum, 

kamu ga coba tanya bisa dirujuk ke 

dokter spesialis????   Aku blm pernah sih 

tapi kalau pakai BPJS harusnya bisa 

pakai sistem rujukan... 

dokter tidak coba rujuk dokter 

spesialis belum pakai bpjs pakai 

sistem rujuk 

pos 

2625 

Kalo ada yg bilang, "percuma kaya kalo 

sakit. Gak bisa nikmatin uangnya" sini 

gw tabok mulutnya. Setidaknya kalo 

kaya, lu sakit bisa berobat. Kalo miskin 

trus sakit, udah tinggal menderita sambil 

nunggu ajal aja cuy. Iya ada bpjs, tp kudu 

ngantre dari subuh sambil kesakitan dulu. 

bilang kaya sakit tidak nikmat 

uang tabok mulut tidak kaya 

sakit obat miskin sakit tinggal 

derita tunggu ajal cuy bpjs kudu 

ngantre subuh sakit 

neg 

2626 
Yang punya bpjs aja hiasanya terabaikan 

apalagi yang engga, sekoga lekas pulih 

masnya :( 

bpjs hiasanya abai tidak sekoga 

pulih abang 
neg 

2627 
Sakit bangettt, udah nunggu lama, gak di 

post.  Iya kannnn, ngalahin antrian bpjs. 

kemarin nge post nya jam 9 malem T_T. 

sakit tunggu tidak post kalah 

antri bpjs kemarin nge post jam 
neg 
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kalau mau kirim menfess kayanya harus 

antri dari pagi https://t.co/mbt21yeqPJ 

malam kirim menfess kaya 

antre pagi 

2628 @iceicebabyyy3 @Isantichandra90 gak 

semua yg gak mampu sudah dicover bpjs 
tidak tidak dicover bpjs neg 

2629 
@yenivinaaa Iyaa kalo pake bpjs filmnya 

kelamaan dia harus minta ke kelurahan 

dulu terus belom nunggu jadinya wkwk 

pakai bpjs film lurah belom 

tunggu wkwk 
neg 

2630 @yenivinaaa Kalo pake bpjs kelamaan 

prosesnya keburu meninggal 

pakai bpjs proses keburu 

tinggal 
neg 

2631 

@mandaraka7 @SINDOnews 

@makLambeTurah @jokowi pak, RS 

begini harusnya diberikan instruksi jelas. 

Kalau sudah, tapi bandel, ditangkap aja 

oknumnya. Ga bisa main2 lagi kalo udah 

urusan sakit. Kita bpjs bayar loh bukan 

ngemis. 

instruksi bandel tangkap oknum 

tidak main urus sakit bpjs bayar 

bukan ngemis 

neg 

2632 

Pemberlakuan social distancing sebagai 

bentuk upaya pencegahan agar ada jarak 

dan tidak kontak langsung dengan 

peserta JKN-KIS. #BPJSMelayani  

https://t.co/Sqc0tu7pEH 

pemberlakuan social distancing 

bentuk upaya cegah jarak tidak 

kontak jknkis 

pos 

2633 

RT @iceicebabyyy3: @Isantichandra90 

Kalo kliniknya kerjasama sama bpjs 

otomatis yg kurang mampu alias yg pbi 

udah gratis 

klinik kerjasama bpjs otomatis 

pbi gratis 
pos 

2634 

@pencabuttnyawa @semestasains 

Merhargai pasti... Tp kadang di RS masih 

banyak lah oknum2 Apagi kalo berobat 

pake kartu Bpjs dsb.. Pelayanannya jauh 

dari memuaskan. 

merhargai oknum apagi obat 

pakai kartu bpjs dsb layan muas 
neg 

2635 @altermenfess Buseh antrian bpjs buseh antri bpjs neg 

2636 

Kemudian kami dibuat dalam perasaan 

tidak menentu ketika anggota keluarga 

yang batuk, apakah bisa kami cek ini 

virus yg sama atau tidak? Kalau tidak ada 

kontak dengan COVID 19 maka hrs 

bayar sejumlah kurang lebih Rp700.000 

dan tidak ditanggung BPJS. 

tidak anggota keluarga batuk 

cek virus tidak tidak kontak 

covid hrs bayar rupiah tidak 

tanggung bpjs 

neg 

2637 

Cuma pengen tahu aja sih ini, kira2 

@BPJSKesehatanRI Sudah 

melaksanakan putusan MA blm ya 

mnegenai iuran bpjs. Kasian kondisi 

rakyat saat ini yg sedang kesulitan...dah 

itu aja yg saya pngen tau sih min 

@BPJSKesehatanRI 

laksana putus belum mnegenai 

iur bpjs kasihan kondisi rakyat 

sulit pengen urus 

neg 

2638 

Ada klinik yang buka 24x7, tapi minggu 

dan tanggal merah tidak melayani BPJS. 

Masyarakat yang BPJS sakitnya cuma 

boleh senin-sabtu 

klinik buka kali minggu tanggal 

merah tidak layan bpjs 

masyarakat bpjs sakit 

seninsabtu 

neg 
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2639 

Ke dokter aja buat mastiin. Aku pake 

bpjs full cover kok sampe operasinya. 

Hasil diagnosa kelenjar getah bening tp 

termasuk normal. Disuruh kurangin 

makan junk food aja 

dokter pakai bpjs full cover 

operasi hasil diagnosa kelenjar 

getah bening masuk normal 

suruh makan junk food 

pos 

2640 

@dinugraheni @ElvistDenali 

@citrasiwis1 @RenggaFatoni 

@andy_nomicin Dengan biaya segitu 

masih banyak yang kesulitan  Semoga 

bisa cover BPJS, aamiin 

biaya segitu sulit cover bpjs 

aamiin 
pos 

2641 

Woiii rezim.. tarif kenaikan BPJS 

katanya sdh dibatalkan MA, kok tarifnya 

ga turun2 jg, apa ini yg dimaksud dgn 

kerja..kerja..kerja itu..??maling dan 

rampok duit rakyat terus..!!  

#JKWMundurSaja 

woii rezim tarif bpjs sdh batal 

tarif tidak turun jangan maksud 

kerja kerja kerja maling rampok 

uang rakyat 

neg 

2642 

@eltriutami Semisal kita sakit batuk2 

gitu periksa aja ke klinik yg terdaftar di 

bpjsnya dan itu masih di jamin sama 

bpjs, tpi semisal klo ada yg dinyatakan 

gejala yg mirip wabah tersebut kemudian 

di rujuk ke RS maka sudah di jamin sama 

pemerintah atau AP 

sakit batuk periksa klinik daftar 

bpjsnya jamin bpjs nyata gejala 

wabah rujuk jamin perintah 

pos 

2643 

BPJS mengumpulkan dana dari karyawan 

dan bekerjasama dengan Republika untuk 

menyalurkan bantuan. Supaya mereka 

tetap sehat dan aman selalu 

#BPJSKesehatan #TerimakasihBPJS 

#BPJSMelayani #BPJSEdukasiCorona 

https://t.co/ArhGb5pNAm 

bpjs kumpul dana karyawan 

bekerjasama republika salur 

bantu sehat aman 

pos 

2644 

RT @aliviaawin: @hrdbacot Freelancer 

here.  Dana darurat untuk 6 bulan ke 

depan kayaknya cukup. BPJS aktif jadi 

nggak khawatir 

freelancer here dana darurat 

bpjs aktif tidak khawatir 
pos 

2645 
@albert_jamaris Kaum sinetron demo 

berjilid-jilid, giliran sakit, ngandelin bpjs 

juga. 

kaum sinetron demo berjilidjilid 

gilir sakit andal bpjs 
pos 

2646 

@ngantukanterus @capt_ar_ Banyak 

sekrang faskes2 yang menyediakan, coba 

kakak cari faskes yang menyediakan poli 

kejiwaan dan juga yang terima bpjs. 

Kakak ada bpjs tak? Kalo ada pasti 

kebantu banget. Mangatss kak 

sekrang faskes coba kakak cari 

faskes pol jiwa terima bpjs 

kakak bpjs tidak bantu 

mangatss kak 

pos 

2647 

Alhamdulillah, dengan semangat gotong 

royong antara BPJS KESEHATAN , 

Republika dan IDI melakukan 

penggalangan dana untuk pengadaan 

APD yang layak bagi para tenaga medis 

dalam menghadapi Corona.  Yuk, kita 

support #BPJSKesehatan 

semangat gotong royong bpjs 

sehat republika idi laku galang 

dana apd layak tenaga medis 

hadap corona support 

pos 
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#TerimakasihBPJS #BPJSMelayani 

#BPJSEdukasiCorona 

https://t.co/tpDivA7kQw 

2648 

Saat ini BPJS Kesehatan, Republika, dan 

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) 

menggalang dana cegah Corona. Saling 

gotong royong dan bergerak bersama 

adalah salah satu cara melawan Corona.  

Mari dukung! #BPJSKesehatan 

#TerimakasihBPJS #BPJSMelayani 

#BPJSEdukasiCorona 

https://t.co/5pgvbYUJ7l 

bpjs sehat republika ikat dokter 

indonesia idi galang dana cegah 

corona gotong royong gerak 

salah lawan corona mari 

dukung 

pos 

2649 

Semoga dgn adanya bantuan APD dari 

BPJS, Republika dan IDI, nakes bisa 

bekerja maksimal tanpa was-was. Gotong 

royong bisa menyelamatkan semua. 

#BPJSKesehatan #TerimaKasihBPJS 

#BPJSMelayani #BPJSEdukasiCorona 

bantu apd bpjs republika idi 

nakes kerja maksimal waswas 

gotong royong selamat 

pos 

2650 
@degamafendi @blogdokter Sistem 

BPJS kan harus ke puskesmas / klinik 

rujukan terdekat dahulu 

sistem bpjs puskesmas klinik 

rujuk 
pos 

2651 

Katanya kenaikan iyuran BPJS di 

batalkan oleh pengadilan. Ko nge cek di 

aplikasi masih iyuran baru.  Dasar bangsa 

bangsa(t) 

iyuran bpjs batal adil nge cek 

aplikasi iyuran dasar bangsa 

bangsa 

neg 

2652 

Tapi kalau ga konsul takut tambah parah 

juga.. Aku kurang nyaman kalau 

konseling online, lebih efektif ketika 

tatap muka. Ga bisa ga pake bpjs karena 

mahal dan lagi berhemat banget karena 

keadaan juga lagi ga pasti begini kan.. 

Masih mikir berkali-kali baiknya gimana. 

tidak konsul takut parah 

nyaman konseling efektif tatap 

muka tidak tidak pakai bpjs 

mahal hemat tidak pikir 

berkalikali 

pos 

2653 

@Dennysiregar7 Tolong bilangin jugak 

kenapa iuran BPJS gak turun jugak 

Lae..apa mau di tangguhkan jugak 

selama setahun? 

tolong bilangin jugak iur bpjs 

tidak turun jugak lae tangguh 

jugak 

neg 

2654 

@BPJSKesehatanRI Min, proses 

pelayanan di kantor2 BPJS msih dilayani 

sprti biasa apa harus secara online 

sekarang ? Kan darurat korona 

urus proses layan kantor bpjs 

msih layan sprti darurat korona 
pos 

2655 
@BPJSKesehatanRI apa biaya bpjs 

sudah diturunkan? Kok tagihannya masih 

pakai iuran terbaru 

biaya bpjs turun tagih pakai iur neg 

2656 

Indonesia agak akhir kena covid-19, 

kira2 sebelum itu apa ya langkah 

preventif yg dilakukan pemerintah, ko 

kelihatan ny kelabakan sekali, bahkan 

ada yg udah positif tapi terkendala biaya, 

bpjs kemana.. @msaid_didu 

indonesia sentuh covid belum 

langkah preventif laku perintah 

lihat labak positif kendala biaya 

bpjs 

neg 
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2657 

Kemarin sudah jelas banget bagaimana 

kekompakan pegawai BPJS Kesehatan 

yang berhasil mengumpulkan dana 

hampir setengah miliar dalam waktu 3 

hari saja. Lalu apa lagi nih pergerakan 

membantu melawan corona? 

#BPJSKesehatan #TerimakasihBPJS 

#BPJSMelayani #BPJSEdukasiCorona 

kemarin kompak pegawai bpjs 

sehat hasil kumpul dana miliar 

gerak bantu lawan corona 

pos 

2658 

Baru deh kita dpt bpjs dan berobat. Smpe 

ahrnya stngah smbuh. Tapi bebrp bln 

kmdian nyokap sakit ga jelas. Intinya pas 

ditelusuri dimedis dia ga sakit apa apa 

slain jntung yg angsur membaik di medis 

ya. Tapi nyokap kliatan ga baik baik aja. 

Akhrnya trnyata nyokap.gua di guna 

guna 

bpjs obat smpe ahrnya stngah 

smbuh bebrp kmdian sakit tidak 

inti pas telusur medis sehat 

slain jntung angsur medis 

kliatan tidak akhrnya nyata 

pos 

2659 

3 tahun nyokap.geletak gbs aapa apa. 

Bokap gaada biaya. Kita ngajuin bpjs 

gabisa bisa. Sampe akhrnya dititik 

tertenth terpaksa harus ke rs. Nyokap udh 

gbsa nafas. Badan bengkak. 

geletak gbs aapa ayah tidak ada 

biaya ngajuin bpjs tidak bisa 

akhrnya titik tertenth paksa 

gbsa nafas badan bengkak 

neg 

2660 

Di RS di Surabaya ternyata masih bayar 

juga. Semoga segera bisa di tes, dan 

biayanya bisa di tanggung pemerintah. 

Harusnya yang nanggung adalah BPJS. 

Biar tertangani semua masalah biaya.. 

surabaya nyata bayar tes biaya 

tanggung perintah nanggung 

bpjs tangan biaya 

neg 

2661 

Ada kabar gembira nih tweeps,, kalau 

BPJS Kesehatan, Republika, dan Ikatan 

Dokter Indonesia (IDI) menggalang dana 

cegah Corona, demi membantu 

pengadaan alat-alat kesehatan  

#BPJSKesehatan #TerimakasihBPJS 

#BPJSMelayani #BPJSEdukasiCorona 

https://t.co/FzbYgHwWXt 

kabar gembira tweeps bpjs 

sehat republika ikat dokter 

indonesia idi galang dana cegah 

corona bantu alatalat sehat 

pos 

2662 

Bnr pake banget.. Jaman peralihan ke 

bpjs,perusahaan ngsh opsi ikut bpjs 

doank atau bisa ikut asuransi perusahaan 

dan jg bpjs..krn mkir dipotong 2x 

akhrnya mlih bpjs..saat itu mrasakan 

berobat bpjs ribetnya mnta ampun.. 

Akhirnya taun dpnnya ikut dobel 

asuransi deh,aammaannnn 

https://t.co/xT1MOxoBCB 

pakai zaman alih bpjs usaha 

ngsh opsi bpjs doank asuransi 

usaha jangan bpjs mkir potong 

kali akhrnya mlih bpjs 

mrasakan obat bpjs ribetnya 

mnta ampun dpnnya dobel 

asuransi aammaann 

neg 

2663 

RT @msaid_didu: Prinsip BPJS adalah 

Negara mengambil tanggung jawab 

pelayanan kesehatan pada rakyat - kok 

skrg terbalik 

prinsip bpjs negara ambil 

tanggung layan sehat rakyat 
neg 

2664 
Serius kalau bpjs gue aktif, pengen bgt ke 

yg marzuki mahdi, pengin semacam 

rehab, otak gue dah parah mikir nya. 

serius bpjs aktif marzuki mahdi 

pengin rehab otak parah pikir 
pos 
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2665 

RT @endahwah: @jonathanend Ayah 

saya pakai BPJS ditanggung mulai dari 

operasi, kemoterapi 24x, CT scan, rawat 

inap.  BPJS ga seburuk yg dikira 

ayah pakai bpjs tanggung 

operasi kemoterapi kali scan 

rawat inap bpjs tidak buruk 

neg 

2666 

RT @kkaebsongshidae: @jonathanend 

Nyokap gw cancer survivor jg. Full 

dicover BPJS dari operasi biopsi, 

treatment kemo, operasi pengangkatan 

cancer survivor jangan full 

dicover bpjs operasi biopsi 

treatment kemo operasi angkat 

pos 

2667 

RT @DonnyTaju: @Icha468 

@jonathanend Ia, isteri saya jg semua di 

cover bpjs skarang tinggal kontrol. Total 

biaya kl dihitung mungkin jutaan 

isteri jangan cover bpjs tinggal 

kontrol total biaya hitung juta 
pos 

2668 

RT @dastinguished: @jonathanend Jadi 

inget cerita temen yg bilang BPJS itu 

baru kerasa berguna kalau kena penyakit 

kronis. 

cerita teman bilang bpjs sentuh 

sakit kronis 
pos 

2669 
@dandiirzani @lampungbase kn itu pake 

bpjs, nah biasanya klo pake bpjs setauku 

ada faskes 1 nya gitu 

pakai bpjs pakai bpjs setauku 

faskes 
pos 

2670 

Kalo belom punya bpjs bikin o gaes. 

Sumpah kui membantu bgt. Setidaknya 

ikut bantu yg butuh klo kita g pernah 

pake. https://t.co/yM5hO0Iw3z 

belom bpjs teman sumpah kui 

bantu tidak bantu butuh pakai 
pos 

2671 @womanfeeds Ke dokter aja la. 

Diperiksa langsung. Pake bpjs 
dokter periksa pakai bpjs pos 

2672 

@geloraco @fadlizon Alhamdulillah 

saya petani, dan dengan kartu BPJS 

alhamdulillah operasi tumor hingga 

kemoterapi 

tan kartu bpjs operasi tumor 

kemoterapi 
pos 

2673 

@dayatia Kakak sy (54th) kemarin wafat 

stlh 7 hr dirawat di RSUD Bogor krn 

covid..cukup parah. Seharusnya mng 

dirawat di ICU tp penuh. Tp kami ikhlas, 

dokter dan perawat sdg berusaha 

maximal..oksigen perhari hbs 15L dan itu 

dg bpjs jadinya free. Alhamdulillah 

kakak kemarin wafat stlh rawat 

rsud bogor covid parah mng 

rawat icu penuh ikhlas dokter 

sdg usaha maximal oksigen hbs 

bpjs free 

pos 

2674 
@sugarxnxx @womanfeeds Biaya 

Sesuai sama besar kecilnya operasi. Klau 

kmu punya bpjs. Mending d pakai aja. 

biaya sesuai operasi bpjs 

mending pakai 
pos 

2675 
RT @irtikcantik: @IjeIndra Di 

puskesmas murah, di rumah sakit pake 

BPJS bisa, di halodoc juga bisa. 

puskesmas murah rumah sakit 

pakai bpjs halodoc 
pos 

2676 

@SiaranBolaLivee Tak kasih tw ya zard 

hazard, klo me masuk RS itu hrs pake 

rujukan, apalagi pasien bpjs. Kecuali 

kondisi gawat darurat. 

tidak kasih zard hazard masuk 

hrs pakai rujuk pasien bpjs 

kondisi gawat darurat 

pos 

2677 
RT @kompasiana: Kepesertaan BPJS 

Kesehatan Memang Permanen 

https://t.co/yta1prnlE5 

kepesertaan bpjs sehat 

permanen 
pos 
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2678 

RT @nabilla_husnaa: @hartatahtanadya 

@retnolestarii @pricilliarahayu 

@buahnagaorange @bogalbogel 

@KelinciPaskah Bpjs tidak mengcover 

sakitnya 

bpjs tidak mengcover sakit neg 

2679 
@womanfeeds Gatau nder, bukan dokter. 

Periksa. Ke puskesmas cuma 17,klo bpjs 

gratis 

tidak tahu nder bukan dokter 

periksa puskesmas bpjs gratis 
pos 

2680 @Anggraini_4yu Kecelakaan tidak di 

cover BPJS 
celaka tidak cover bpjs neg 

2681 

@xdiichanx_ hi. Aku baca tweet km 

tentang operasi meniskus pakai BPJS. 

Boleh tanya2? Krn kebetulan meniskus 

aku jg perlu operasi 

baca tweet operasi meniskus 

pakai bpjs meniskus jangan 

operasi 

pos 

2682 

@dakhjal @subtanyarl suer, setuju 

banget dengan saran ini. urusan seperti 

itu baiknya ke ahlinya. toh pakai bpjs 

bisa 

suer tuju saran urus ahli pakai 

bpjs 
pos 

2683 
Pliis paling engga pada punya bpjs kalo 

ga mampu beli asuransi swasta. Sedih 

banget baca tret orang jual jual aset 

pliis tidak bpjs tidak beli 

asuransi swasta sedih baca tret 

orang jual jual aset 

pos 

2684 

@Marenkrd @buahnagaorange 

@bogalbogel @KelinciPaskah Bpjs 

bisa.. Tpi biaya disesuaikan dengan 

kepesertaan 

bpjs biaya sesuai kepesertaan pos 

2685 Saya juga. BPJS naik saya makin merasa 

berat. https://t.co/nwfCHnyT7x 
bpjs berat neg 

2686 
@wonderland1109 Harga umum sama 

bpjs sama.bpjs gada diskon..wkwkwk 

mahal bat dah 

harga bpjs bpjs gada diskon 

wkwkwk mahal bat 
neg 

2687 @overthegyu Pake bpjs segitu astaga 

mahal kali 
pakai bpjs segitu mahal kali neg 

2688 

RT @LudyChyntia: Setiap puskesmas di 

surabaya ada psikolog/ tenaga 

psikologinya BPJS dan KTP Surabaya : 

gratis umum : Rp 5.000,00 

puskesmas surabaya psikolog 

tenaga psikolog bpjs kartu 

tanda penduduk surabaya gratis 

rupiah 

pos 

2689 @ceuemarch @refitaevriyanii Lah pake 

bpjs aja biar ditanggung pemerintah 
pakai bpjs tanggung perintah pos 

2690 salam pancasila,bpjs kacau..... salam pancasila bpjs kacau neg 

2691 
@MrSMeg13 @menodewi @chrstblll 

@bogalbogel Bisa tau, sy aja kecelakaan 

motor pake bpjs ditanggung kok 

celaka motor pakai bpjs 

tanggung 
pos 

2692 

Kalo yg ada waktu luang dan pengen 

langsung ganti juga bisa, biasanya tinggal 

ke kantor BPJS tingkat Prov untuk 

gantinya 

luang ganti tinggal kantor bpjs 

tingkat prov ganti 
pos 

2693 
well, iuran BPJS naik, uang nya masuk 

ke kantong BPJS kesehatan. RS gak 

nerima percikan ny guys. Jadi mau naik 

well iur bpjs uang masuk 

kantong bpjs sehat tidak nerima 
neg 
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sampe Jutaan pun, gak ngaruh sama 

pelayanan nya, wong dapet ampas doang 

cik guys juta tidak ngaruh layan 

orang ampas 

2694 

@jonathanend @fwd_id Nyokap juga 

cancer survival, pengobatan, perawatan 

di cover BPJS semua. Tapi Allah lebih 

sayang nyokap 

cancer survival obat cover bpjs 

allah sayang 
pos 

2695 @bogalbogel @ainikinia knpa gak lewat 

bpjs aja mas biar agak ringanan 
tidak bpjs abang ringan pos 

2696 @siloserrr @Asknonym Iya kak coba aja 

ke optik partnernya bpjs di kota kaka 

kak coba optik partner bpjs kota 

kaka 
pos 

2697 
@Fandielv Untuk informasi lebih lanjut 

mengenai tahapan proses pencairan dana 

bpjs melalui bank bjb tanpa antrian 

informasi kena tahap proses 

cair dana bpjs bank bjb antri 
pos 

2698 
@arwidodo @fadlizon Bubarkan, gaji 

mereka di switch aja utk mengurangi 

defisit bpjs 

bubar gaji switch defisit bpjs neg 

2699 @doycious coba bawa dlu ke dokter, 

pake kartu bpjs 

coba bawa dokter pakai kartu 

bpjs 
pos 

2700 

RT @psimanungkalit: @Noviatsabitha 

@jonathanend Bpjs lbh murah dan bisa 

kla ranap, rajal, gigi, bahkan sampai 

penyakit kelainan genetik 

bpjs murah kla ranap rajal gigi 

sakit genetik 
pos 

2701 @jonathanend BPJS sangat membantu.. bpjs bantu pos 

2702 hari uji kesabaran, antri bikin bpjs&npwp uji sabar antre bpjs npwp neg 

2703 

@brehehew @ohmybeautybank G hrs 

dioperasi kan? :(, Masa aku ke klinik dkt 

rmh dirujukin k rmh sakit tp ga jadi krn 

bpjs suka gt deh 

hrs operasi klinik dkt rmh 

dirujukin rmh sakit tidak bpjs 

suka 

neg 

2704 

Tapi aku bersyukur ternyata emang bener 

di RSUP ada psikolognya juga. Jadi aku 

tetep bisa pakai BPJS untuk konseling 

sama psikoterapi. 

syukur nyata rsup psikolog 

pakai bpjs konseling psikoterapi 
pos 

2705 
@detikcom ada maunya siah ini mah??   

masa negara "maju" ngurus bpjs aja 

susah,  korupsinya uhh sudah lah 

siah negara maju urus bpjs 

susah korupsi uhh 
neg 

2706 
@JombloBerbagi BPJS Kesehatan di 

wilayahku anehh, katanya udh ga bisa 

dipakai, udh diblokir #PuanMaharani 

bpjs sehat wilayah anehh tidak 

pakai blokir 
neg 

2707 
RT @kompasiana: Data BPJS Kesehatan 

Ku DiHack, Faskes Ku Pindah Ke Sunter 

https://t.co/eXCNxFKefx 

data bpjs sehat dihack faskes 

pindah sunter 
neg 

2708 

RT @nerschay: mau bahas tentang BPJS. 

banyak yg ngeluh bayar BPJS naik, tapi 

pelayanan di RS sama aja. Kok githu sih? 

https://t.co/vlDddFx3 

bahas bpjs keluh bayar bpjs 

layan githu 
neg 

2709 @IffahAlqadrie Bpjs mahal bpjs mahal neg 
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2710 @oryzasatifha bener juga gaperlu pake 

bpjs dong yaa :( 
tidak perlu pakai bpjs neg 

2711 
Data BPJS Kesehatanku Di-hack, 

Faskesku Pindah ke Sunter 

https://t.co/baAM1vbz4X 

data bpjs sehat dihack faskesku 

pindah sunter 
neg 

2712 

@psycopompz @BPJSKesehatanRI 

Saran gue, jangan daftar BPJS nanti gak 

bisa keluar, seperti gue mau keluar dari 

jebakan BPJS gak bisa !! 

saran jangan daftar bpjs tidak 

jebak bpjs tidak 
neg 

2713 Pergi ke dokter coba... bisa gratis kalo 

ada bpjs 
pergi dokter coba gratis bpjs pos 

2714 
BPJS nunggak 10 bulan wkwk kelas tiga 

aja sudah mahal banget  (((belum satu 

KK sama suami))) 

bpjs nunggak wkwk kelas 

mahal belum kakak suami 
neg 

2715 

Alhamdulillah Dede Khaira udah masuk 

kandidat sebagai calon untuk oprasi 

cangkok hati,dan mama nya sebagai 

pendonor hati untuk dd Khaira,namun 

mama nya harus melakukan proses 

screening dengan biaya sekitar 50 

jutaan,dan tidak di tanggung bpjs 

dede khaira masuk kandidat 

calon oprasi cangkok hati 

mama donor hati khaira mama 

laku proses screening biaya juta 

tidak tanggung bpjs 

neg 

2716 
Hutangin saya aja Bang, tagihan BPJS 

saya lebih banyak. Hutang Bang bukan 

minta 

hutangin abang tagih bpjs 

hutang abang bukan 
neg 

2717 Nunggu anak jkt mah lama kaya nunggu 

bpjs cair 

tunggu anak jkt kaya tunggu 

bpjs cair 
neg 

2718 

Kenyataan apa yang dibilang tempe 

setipis kartu ATM.... Cabe naik, kedele 

naik, bpjs naik, utang meroket..... 

Ambyarrr  "Ngemut krupuk" 

nyata bilang tempe tipis kartu 

atm cabe kedele bpjs hutang 

roket ambyarr ngemut krupuk 

neg 

2719 Iuran BPJS Naik di 2021, Ini Dia 

Besaran Tarifnya - Glints Blog 
iur bpjs tarif glints blog neg 

2720 

lucu liat komen pembela penguasa.. 

padahal di kehidupan nyata bayar BPJS 

uda ga kuat, tagihan, cicilan, kontrakan 

uda pada nagih.. 

lucu lihat komentar bela kuasa 

hidup nyata bayar bpjs tidak 

kuat tagih cicil kontrak nagih 

neg 

2721 

@KemensosRI  dari jaman dulu sampe 

sekarang serupiahpun ga pernah dapat 

bantuan , padahal taat pajak.... Cuma bisa 

iri liat orang berkecukupan bisa foya2 dg 

duit bansos dkk.skrg bpjs naik,padahal 

sudah nunggak 4 bulan lebih...yg adillah 

kl ngasih bantuan 

zaman rupiah tidak bantu taat 

pajak iri lihat orang foya uang 

bansos dkk bpjs nunggak adil 

kasih bantu 

neg 

2722 

Diberitakan, masa vaksin covid, di jaga 

ketat oleh pihak 

keamanandalamperjalannnya, segitunya 

penghambaan dengan vaksin, mestinya 

biasaaja, kan sayang duit buat 

pengamanan yg begitu!  bpjs naik, rakyat 

lagi susah! 

berita vaksin covid jaga ketat 

keamanandalamperjalannya 

hamba vaksin biasaaja sayang 

uang aman bpjs rakyat susah 

neg 
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2723 

Pemerintah membuat program lewat 

Dinas Sosial BPJS gratis buat orang 

miskin.. Setelah datang ke Dinsos 

ternyata kakak saya di haruskan 

membayar terhutang BPJS dulu. 

Sedangkan kondisi ekonomi sekarang 

tidak mampu membayar iuran BPJS. 

perintah program dinas sosial 

bpjs gratis orang miskin dinsos 

nyata kakak bayar hutang bpjs 

dang kondisi ekonomi tidak 

bayar iur bpjs 

neg 

2724 

slmt siang. Singkat cerita kakak sy 

mempunyai BPJS kesehatan kelas 3. 

Alhamdulillah dari awal belum pernah 

klam BPJS. 2 tahun terakhir kondisi 

ekonomi berubah sampai akhirnya tidak 

sanggup membayar iuran BPJS. Status 

janda anak satu. 

slmt siang singkat cerita kakak 

bpjs sehat kelas belum klam 

bpjs kondisi ekonomi ubah 

capek bayar iur bpjs status 

janda anak 

neg 

2725 

Saya sering Nge Twitt soal Cebong 

Kalau Didunia Maya menjadi Manusia 

paling kaya Segala kebijakan JOKOWI 

sekalipun itu merugikan dia tetap angguk 

anggukan kepala   Kenaikan Listrik 

Kenaikan BPJS mereka dukung didunia 

maya   Eitss tapi apa didunia Nyata sama 

?? GAK TEGA LANJUTIN 

nge twitt cebong dunia maya 

manusia kaya bijak jokowi rugi 

angguk angguk kepala listrik 

bpjs dukung dunia maya eitss 

dunia nyata tidak tega lanjutin 

neg 

2726 Alhamdulillah...saya dan anak-anak sehat 

tanpa BPJS. 
anakanak sehat bpjs neg 

2727 Bpjs naik, tpi tetap bnyk manfaatnya 

pak.. drpd korup impor daging sapi 

bpjs manfaat drpd korup impor 

daging sapi 
pos 

2728 

@BPJSKesehatanRI  Laman utama dari 

situs BPJS Kesehatan tidak dapat diakses 

hari ini dan saya sarankan untuk web 

developer memperbaiki codingnya. Coba 

perhatikan tampilan Google search result 

ini. Terima kasih. 

laman utama situs bpjs sehat 

tidak akses saran web developer 

codingnya coba hati tampil 

google search result terima 

kasih 

pos 

2729 

saya pendukung kebenaran, maka tak 

selayaknya BPJS menaikan iuran 

ditengah ekonomi seperti saat ini. 

harusnya tingkatkan kinerja BPJS bukan 

dengan menaikan iuran. apakah sudah 

dilakukan pemangkasan biaya 

operasional BPJS??? 

dukung tidak layak bpjs iur 

ekonomi tingkat kinerja bpjs 

bukan iur laku mangkas biaya 

operasional bpjs 

neg 

2730 saya stop bpjs per januari .... malesss niat 

kita beramal malah yg urus gak becus 

stop bpjs januari maless niat 

amal urus tidak becus 
neg 

2731 
Saya tdk pernah ikutan BPJS sakit 

tanggung sendiri tdk pernah repotkan 

negara 

tidak bpjs sakit tanggung tidak 

repot negara 
neg 

2732 BPJS naik, Bansos dirampok bpjs bansos rampok neg 

2733 

Jgnlah...sekalipun Ndak mampu 

membayar BPJS tp jgnlah dinaikkan 

iuran bpjsnya kasihan kami org miskin 

ini... 

jgnlah tidak bayar bpjs jgnlah 

iur bpjsnya kasihan orang 

miskin 

neg 
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2734 

Itu tergantung  BPJS orang yg pantas 

disubsidi atau tidak masi banyak yg lebih 

butuh  yg penting uang rakyat tidak 

dibagi2 ke koruptor dan balang subsidi 

kerakyat 

gantung bpjs orang subsidi 

tidak butuh uang rakyat tidak 

koruptor balang subsidi rakyat 

pos 

2735 pake bpjs bund, gratis di faskes masing2 

bund 

pakai bpjs bund gratis faskes 

bund 
pos 

2736 

Alhamdulillah saya ikut BPJS walau kls 

3, rutin bayar tiap bulan, tapi selalu 

berdoa agar jangan sampai 

menggunakannya (sehat terus) 

bpjs kls rutin bayar doa jangan 

sehat 
pos 

2737 BPJS kok musingin ya? Atau petugasnya 

yg musingin? 
bpjs musingin tugas musingin neg 

2738 BPJS kenapa cs nya slow respond sekali 

hiks 
bpjs slow respond hiks neg 

2739 Wadaw, prioritas vaksin yang ke terakhir 

neeh soalnya gk punya BPJS wkk 

wadaw prioritas vaksin neeh 

tidak bpjs wkk 
neg 

2740 Di tahun ini baru tau kalau bpjs juga 

perlu diupgrade :) 
bpjs diupgrade neg 

2741 

@BPJSKesehatanRI  selamat siang 

minta,, saya pengguna BPJS kelas 3 

untuk 3 orang,, mohon penjelasannya 

kok tagihan saya bulan ini melonjak 

menjadi 181.5k padahal bulan 

sebelumnya saya sudah melakukan 

pembayaran,, terima kasih,, 

selamat siang bpjs kelas orang 

mohon tagih lonjak belum laku 

bayar terima kasih 

neg 

2742 
Uang korupsi bansos bisa nutup kerugian 

bpjs. Ga perlu naik saat ini 

#BubarkanPDIP #BubarkanPDIP 

uang korupsi bansos tutup rugi 

bpjs tidak 
neg 

2743 

Kalau dari awal pakainya bpjs , gratis tis 

tis , sampe pulang sih nder , bahkan swab 

3 kali pun gratis ,   Dan ga harus rs 

pemerintah , rs swasta rujukan covid juga 

bisa gratis kalau pakai bpjs , Di 

keluargaku 3 orng di rawat , semuanya 

gratis .  Yuk pakai bpjs , biar tercover . 

pakai bpjs gratis tis tis pulang 

nder swab kali gratis tidak 

perintah swasta rujuk covid 

gratis pakai bpjs keluarga orang 

rawat gratis pakai bpjs tercover 

pos 

2744 
@BPJSKesehatanRI  sampai kapan ini 

sistem BPJS error di RS Bhakti Rahayu 

Denpasar ? 

sistem bpjs error bhakti rahayu 

denpasar 
neg 

2745 

Halooo min, mau daftar bpjs kok ribet 

ya? Dateng ke kantor, diarahin via 

online. Daftar online, malah dirujuk ke 

kantor. Daftar online di kantor juga tetep 

gabisa. Satpamnya bgst!!! 

haloo urus daftar bpjs susah 

kantor diarahin daftar rujuk 

kantor daftar kantor tidak bisa 

satpam bangsat 

neg 

2746 

Kmrn, seumur2 mau pake bpjs buat 

berobat. Gataunya si dokter ga nerima 

bpjs. Pdhl tiap bulan gaji dipotong buat 

bpjs. Yg salah pemerintah, dokter, apa 

kita yg ga punya duit buat berobat nih? 

kemarin umur pakai bpjs obat 

gataunya dokter tidak nerima 

bpjs pdhl gaji potong bpjs salah 

perintah dokter tidak uang obat 

rolling teh floor laughingrolling 

teh floor laughing 

neg 
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Rolling on the floor laughingRolling on 

the floor laughing 

2747 Dan iuran BPJS pun naik lagi. iur bpjs neg 

2748 BPJS bulan ini naik, tp ga ada beritanya 

di tipi.. 
bpjs tidak berita tipi neg 

2749 Iyaa,bismillah bisa Aku juga ikut bpjs bpjs pos 

2750 
Dulu saya pernah mau ajukan bpjs thun 

2013 buat cuci darah almarhum emak 

juga nggak bisa bang. 

ajuk bpjs thun cuci darah 

almarhum emak tidak abang 
neg 

2751 Bpjs bisa buat cekot shopee ga? Mayan 

nih tiap bulan dibayar mulu 

bpjs cekot shopee tidak 

lumayan bayar mulu 
neg 

2752 
Mulai Januari 2021 tarif iuran BPJS 

Kesehatan kelas III sudah naik jadi Rp 

35.500 

januari tarif iur bpjs sehat kelas 

iii rupiah 
pos 

2753 

1. minta surat keterangan tidak mampu 

dari kelurahan. 2. Minta Rekomendasi 

dari puskemas. 3. trus ke kantor BPJS utk 

mengurusnya. SIMPLE tow 

surat terang tidak lurah 

rekomendasi puskemas kantor 

bpjs urus simple tow 

pos 

2754 
Gak bisa, bpjs itu wajib... minimal minta 

surat keterangan kelurahan Asuransi 

swasta tambahan... 

tidak bpjs wajib minimal surat 

terang lurah asuransi swasta 
pos 

2755 

Semua konsep asuransi jg bgitu mas.. 

bayar rutin dpt pertanggungan ga bayar 

ya pertanggungan jg gugur, bedanya: 

asuransi swasta mahal, bpjs jauh lbh 

murah dgn cakupan manfaat yg lbh luas 

konsep asuransi jangan bgitu 

abang bayar rutin tanggung 

tidak bayar tanggung jangan 

gugur beda asuransi swasta 

mahal bpjs murah cakup 

manfaat luas 

pos 

2756 

Saya sudah bayar BPJS kesehatan utk 

bulan Januari lewat Gopaylater. Kenapa 

di aplikasi masih tercetak tagihan?  

@BPJSKesehatanRI   @gopayindonesia 

bayar bpjs sehat januari 

gopaylater aplikasi cetak tagih 
neg 

2757 

Iyaa... alm. Mamaku kanker lidah 

pengobatan sampai kemo semua 

ditanggung BpJS. Kalau pun ada obat 

dari luar, harus ada persetujuan dari wali 

pasien. Selama ngikutin prosedurnya, 

semua aman kok. 

alm mama kanker lidah obat 

kemo tanggung bpjs obat 

persetujuan wali pasien 

ngikutin prosedur aman 

pos 

2758 

babeh w kena jantung, kalo ga bpjs bisa 

ratusan juta, cuma karena bpjs jadi cuma 

bayar kamar up ke vip, sisanya di cover 

bpjs 

babeh sentuh jantung tidak bpjs 

ratus juta bpjs bayar kamar vip 

sisa cover bpjs 

pos 

2759 

<~ puji Tuhan belom pernah pakai bpjs 

tapi rajin bayar tiap bulan. Bpjs itu 

sangat2 perlu, sekali lagi sangat perlu. 

Saya banyak sekali liat orang2 yg sangat 

terbantu dgn bpjs udah sering aku 

twitkan terserah mau dibilang bajer bpjs 

bodo amat. Semua penyakit dicover bpjs 

puji tuhan belom pakai bpjs 

rajin bayar bpjs lihat orang 

bantu bpjs twitkan serah bilang 

bajer bpjs bodoh sakit dicover 

bpjs 

pos 
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2760 

Gak semua mbak, papaku abis operasi 

penyumbatan di empedu ga ke cover bpjs 

jadi ikut umum kecuali hanya untuk cek 

up ke poli bedah digestifnya baru bisa 

pake bpjs :) 

tidak kakak papa habis operasi 

sumbat empedu tidak cover 

bpjs cek pol bedah digestif 

pakai bpjs 

neg 

2761 

Semua dicover. Penyakit ya. Kalau 

tujuannya estetika ga dicover, misal 

operasi vaginoplasty. Kalau konsul 

digestif bisa pake bpjs, berarti tindakan 

jg dicover. Kecuali tindakan atas 

permintaan sendiri, misal minta 

operasinya laparoskopi bukan 

laparotomi. 

dicover sakit tuju estetika tidak 

dicover operasi vaginoplasty 

konsul digestif pakai bpjs arti 

tindak jangan dicover tindak 

operasi laparoskopi bukan 

laparotomi 

pos 

2762 

Aku salah satu penerima manfaat bpjs 

kak,klau saat itu gadak bpjs mgkin udah 

gak punya apa2. Lahiran mendadak dgn 

kondisi anak gagal nafas,1 minggu di 

ruangan NICU yg biaya rawatnya perhari 

setara UMR medan,tp semua di cover 

bahkan smpai cek up kedua. 

salah terima manfaat bpjs kak 

tidak ada bpjs mgkin tidak lahir 

kondisi anak gagal nafas 

minggu ruang nicu biaya rawat 

tara umr medan cover smpai 

cek 

pos 

2763 

Buat gw bpjs itu sangat membntu, yg 

dipermasalahkan adlh kenaikan saat ini 

dan kelas 3 pula. Ini masalah prioritas 

alokasi anggaran yg mnrt gw krg tepat. 

bpjs membntu adlh kelas 

prioritas alokasi mnrt krg 
pos 

2764 

Kenaikan bpjs 10tb per orng kk,  kami 

berempat, jd naiknya 40rb utk kelas 3, 

disaat lost job karena pandemi, dan baru 

mulai usaha lain, berasa banget kk 

bpjs orang kakak kelas lost job 

pandemi usaha asa kakak 
neg 

2765 

Murah kok obatnya.. selebihnya yang 

sampe jutaan, dan biaya dokter spesialis 

serta obat yang emang tercover yaa 

dicover semua. Menurut aku yang udah 

pengalaman pake bpjs emang berguna 

banget. Bener-bener terbantu 

murah obat juta biaya dokter 

spesialis obat tercover dicover 

alam pakai bpjs benerbener 

bantu 

pos 

2766 

tante ku bolak balik RS karena asam 

lambung sering kambuh,tapi tetep gk 

mau pake bpjs,karena ngikut kata kyai 

tempat ngaji dia,katanya riba,tapi tetep 

aja nabungnya di bank 

tante bolak asam lambung 

kambuh tidak pakai bpjs ngikut 

kyai ngaji riba nabungnya bank 

neg 

2767 

Asli bener. gw, bini dan anak pakai 

asuransi swasta dan BPJS(kelas 1)  

Februari 2020 istri gw dioperasi penyakit 

langka dokter yang menangani langsung 

adalah  dr. Surachman Hakim, SpOG 

(Direktur Operasional RSCM).  Asuransi 

swasta tidak bisa cover penyakit langka. 

BPJS bisa 

asli bini anak pakai asuransi 

swasta bpjs kelas februari istri 

operasi sakit langka dokter 

tangan surachman hakim spog 

direktur operasional rscm 

asuransi swasta tidak cover 

sakit langka bpjs 

pos 

2768 
Padahal bayar BPJS mending diniatin 

sedekah. Kalo ga pernah sakit ya 

alhamdulillah, dibales dalam bentuk 

bayar bpjs mending diniatin 

sedekah tidak sakit dibales 

bentuk sehat sakit balas bentuk 

pos 
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sehat. Kalo sakit ya alhamdulillah, 

dibalas dalam bentuk pengobatan murah 

bahkan gratis. Daripada doain biar 

bangkrut mending kita kritisi dan kawal 

manajemennya. 

obat murah gratis dari pada doa 

bangkrut mending kritisi kawal 

manajemen 

2769 

Toss kak, aku juga terdaftar sebagai 

peserta BPJS dan tidak pernah telat bayar 

dan nda berharap pakai fasilitasnya sih 

Smiling face with smiling eyesSmiling 

face with smiling eyesSmiling face with 

smiling eyes biar dimanfaatin sama yg 

lebih membutuhkan 

toss kak daftar bpjs tidak telat 

bayar nda harap pakai fasilitas 

smiling face with smiling 

eyessmiling face with smiling 

eyessmiling face with smiling 

eyes dimanfaatin butuh 

pos 

2770 

Ibu saya operasi katarak bln juli. 

Alhamdulillah swm di tanggung bpjs. 

Paling hny biaya makan saat opname saja 

krn beliau merasa kurang cocok dengan 

menunya. Selebihnya sangat baikFolded 

hands 

operasi katarak juli swm 

tanggung bpjs hny biaya makan 

opname cocok menu baikfolded 

hands 

pos 

2771 

Sama mbak, semua org psti maunya 

sehat, tpi sakit kn bs dtg kpan sja, 

mkanya sy rutin byar bpjs tkut klau 

sewaktu2 knpa2 trus bpjs kita gk byar2 

lalu di nonaktifkan, bisa repot sendiri. 

kakak orang sehat sakit kpan sja 

mkanya rutin byar bpjs takut 

bpjs tidak byar nonaktif repot 

pos 

2772 

Bener bgt mba, alm ibu saya OP besar 

bgian kepala. Trus dirawat koma sampe 2 

mingguan. Bpjs yg cover semua 

biayanya, kerasa bgt manfaatnya 

kakak alm bgian kepala rawat 

koma minggu bpjs cover biaya 

manfaat 

pos 

2773 

Sangat bermanfaat! Bahkan berkali-kali 

terbantu dengan adany BPJS ini. Terakhir 

pas lahiran. Bayi masuk NICU selama -

+3hari. Petugas RS malah yg 

menyarankan bikin BPJS buat si bayi. 

Alhamdulillah keluar uang hanya 

sejumlah iuran sebulan saja, lalu kami 

diperbolehkan pulang :) 

manfaat berkalikali bantu adany 

bpjs pas lahir bayi masuk nicu 

tugas saran bpjs bayi uang iur 

pulang 

pos 

2774 

Iya akhir 2018 lalu aku operasi. Semua 

biaya tanggungan ditanggung BPJS. Dan 

kamar nya juga dapat yang lumayan 

bagus 

operasi biaya tanggung 

tanggung bpjs kamar lumayan 

bagus 

pos 

2775 

Bpjs, gila sih manfaatnya. Walo 

terkadang administrasi nya suka ribet. Tp 

tulus dari hati saya tetap mau bilang, 

terima kasih banyak bpjs 

bpjs gila manfaat walo 

administrasi suka susah tulus 

hati bilang terima kasih bpjs 

pos 

2776 

Setuju mbk, saya bolak balik RS tp puji 

Tuhan semua d cover BPJS   Emang 

pelayanan ‘agak’ gmn gitu tp overall I 

satisfied 

tuju mbak bolak puji tuhan 

cover bpjs layan gmn overall 

satisfied 

pos 

2777 
Asliii. Temen temen banyak banget yg 

lahiran normal ataupun cs gratis tis tis 

pake BPJS. 

asli teman teman lahir normal 

gratis tis tis pakai bpjs 
pos 
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2778 
Pertama kali ke rs di perantauan dan 

semua pemeriksaan, obat + vitamin gratis 

tis. Gitu doang tp berkesan 

kali rantau periksa obat vitamin 

gratis tis kesan 
pos 

2779 

Aku jg selalu bayar bpjs ito,  dan ga 

pernah sekalipun pake.  Karena dr 

perusahaan udah ditanggung.  Ya anggap 

aj lah membantu saudara2 yg lain 

(subsidi silang) 

jangan bayar bpjs ito tidak 

pakai usaha tanggung anggap 

bantu saudara subsidi silang 

pos 

2780 

Setuju kak. Mamak Amu tahun 2017 

operasi di rumah sakit sekitar 20-25 juta 

dan nyaris ga keluar biaya sama sekali 

karna ditanggung bpjs. 

tuju kak mamak amu operasi 

rumah sakit juta tidak biaya 

tanggung bpjs 

pos 

2781 

Puji Tuhan. Sehat2 terus kak. Saya 

termasuk yg beberapa kali terbantu sekali 

dengan BPJS. Makanya setiap bulan yg 

jad prioritas adlaah untuk bayar BPJs 

puji tuhan sehat kak masuk kali 

bantu bpjs jad prioritas adlaah 

bayar bpjs 

pos 

2782 

Ini bener kok. Waktu aku resign dari 

kantor, BPJS sempet gak kebayar rutin, 

tapi ngotot minta urus ke suami sebelum 

aku lahiran. Ternyata bener, lahiran harus 

lewat operasi sesar karena preeklampsia, 

alhamdulillah semuanya ditanggung 

BPJS sampai dengan aku konsul & lepas 

jahitan. 

resign kantor bpjs tidak bayar 

rutin ngotot urus suami belum 

lahir nyata lahir operasi sesar 

preeklampsia tanggung bpjs 

konsul lepas jahit 

pos 

2783 

Kakak ku lahiran pake bpjs, bersyukur 

banget. Secara ini bayi cucu yang 

ditunggu, malah lahir ditengah pandemi, 

sedangkan usaha ayahnya lagi seret. 

kakak lahir pakai bpjs syukur 

bayi cucu tunggu lahir pandemi 

dang usaha ayah seret 

pos 

2784 

Januari 2020 istri saya SC di salah satu 

RS Swasta di jogja, semuanya di cover 

BPJS kecuali keperluan untuk sang 

jabang bayi seperti popok dll 

januari istri salah swasta jogja 

cover bpjs jabang bayi popok 

dll 

pos 

2785 

Kak aku salah satu orang yg akhirnya 

ngerasain manfaat bpjs. Aku sakit TB 

Kelenjar bahkan harus operasi dan bbrpa 

kali opname, blm lg konsumsi obat 

berbulan-bulan. Meski mampu bayar tp 

karena kebantu bpjs itu jd ngga berat. 

Jadi ngerasa enteng ikut iuran bpjs 

jadinya. 

kak salah orang manfaat bpjs 

sakit kelenjar operasi bbrpa kali 

opname belum konsumsi obat 

berbulanbulan bayar bantu bpjs 

tidak berat enteng iur bpjs 

pos 

2786 

Terapi anak berkebutuhan khusus pun 

dicover bpjs, macem terapi sensori 

integrasi & terapi wicara. Aku sampe 

sekarang blm nemu asuransi swasta yang 

cover ini. *Kalo sekarang udah ada, 

please kindly let me know 

terapi anak butuh khusus 

dicover bpjs macem terapi 

sensor integrasi terapi wicara 

belum nemu asuransi swasta 

cover please kindly let know 

pos 

2787 
Iya sih Mbk tpi sejak pandemi aku 

sekeluarga kluar kerja,  sdh berhenti 

BPJS nya,  skrg blum  dapat kerja 

mbak pandemi keluarga kluar 

kerja sdh henti bpjs blum kerja 
pos 
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2788 

Aku juga gak bakalan lupain jasa BPJS. 

2x melahirkan, dan 2 bayiku harus rawat 

inap setelah melahirkan (dr kehamilan 

8m udah daftarin BPJS). Semuanya, se-

mu-a-nya dicover BPJS. Keterlaluan 

ajasih, klo ampe nunggak bayar 

bulanannya 

tidak lupain jasa bpjs kali lahir 

bayi rawat inap lahir hamil 

daftarin bpjs dicover bpjs 

nunggak bayar 

pos 

2789 
Betul. Bahkan lahiran pun dicover, yg 

mana tidak akan ada asuransi kesehatan 

lain yg akan cover melahirkan 

lahir dicover tidak asuransi 

sehat cover lahir 
pos 

2790 BPJS saya terpakai saat operasi sesar saat 

baru iuran 4 bulan. 6 tahun lalu. 
bpjs pakai operasi sesar iur pos 

2791 Faktanya dari sudut pandang yang 

berbeda emang BPJS sangat bermanfaat 

fakta sudut pandang beda bpjs 

manfaat 
pos 

2792 
Mantappp. Puji Tuhan kalo gak sakit dan 

uang BPJS kita bisa membantu yang lain 

yang dirawat 

mantapp puji tuhan sehat uang 

bpjs bantu rawat 
pos 

2793 
Alhamdulillah, ikut bpjs plus beli rokok 

dan liquid vape bercukai, iurannya lapis². 

Hehe 

bpjs plus beli rokok liquid vape 

cukai iur lapis 
pos 

2794 Alhamdulillah bayar bpjs terus meskipun 

gak pernah pakai.... 
bayar bpjs tidak pakai pos 

2795 BPJS sangat membantu, mbak. bpjs bantu kakak pos 

2796 

Saya nggak setuju. Dengan iuran sebesar 

itu, layanan BPJS jadi "universal 

coverage" bagi seluruh warganegara. 

Masyarakat jadi masa bodoh. Malas 

menjaga kesehatannya, beranak pinak 

sebanyak2nya, layanan medis yg tidak 

proporsional, dll  Harusnya diterapkan 

secara selektif saja.. 

tidak tuju iur layan bpjs 

universal coverage warganegara 

masyarakat bodoh malas jaga 

sehat anak pinak layan medis 

tidak proporsional dll terap 

selektif 

neg 

2797 

Bener mbak. Kami urus ibu yg kanker 

semua pake bpjs. Terkecuali emang 

obat2 khusus yg ngga di cover. Beberapa 

kali di rsud agak ribet karena harus antri 

panjang dan sampe cari ruangan rawat 

sendiri. Tapi kalo di rs swasta 

pelayanannya sama aja dengan yg umum. 

kakak urus kanker pakai bpjs 

obat khusus tidak cover kali 

rsud susah antre cari ruang 

rawat swasta layan 

pos 

2798 

Pengalaman Saat ma2ku Operasi Mata 

kmarin klu gk d tanggung BPJS sdngkan 

di operasi d atas 20 jt ! Terserahlah yg 

bilang BpJS gk guna ini itu, yg pasti 

berobat ato control smua d tanggung , 

tinggal qta sja rutin tiap bln bayar ! 

alam operasi mata kmarin klu 

tidak tanggung bpjs sdngkan 

operasi serah bilang bpjs tidak 

obat control smua tanggung 

tinggal qta sja rutin bayar 

pos 

2799 
Kalau bpjs nya nggak kepakai anggap aja 

kita bantu orang secara tidak langsung. 

Hitung2 nabung buat di akhirat nanti. 

bpjs tidak pakai anggap bantu 

orang tidak hitung nabung 

akhirat 

pos 

2800 Pernah tiba2 sakit, trnyata usus buntu 

harus sgera operasi, gk puny duit sepeser 

sakit nyata usus buntu sgera 

operasi tidak puny uang peser 
pos 
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pun, ada org tua mau daftarin bpjs dlu 

sblom operasi, puji Tuhan trnyata data 

sudah terdaftar oleh perusahaan, lang dah 

operasinya ditindak 

orang tua daftarin bpjs sblom 

operasi puji tuhan nyata data 

daftar usaha lang operasi tindak 

2801 

Alhamdulillah tahun 2016 anak saya 

operasi jantung bocor di HarKit total 

biaya 136jt dicover BPJS full. Dan saya 

tidak keluar biaya sepeserpun. 

anak operasi jantung bocor 

harkit total biaya dicover bpjs 

full tidak biaya peser 

pos 

2802 

Saya pernah ngobrol dgn seorang px 

Haemodialisa. Sebelum ada BPJS habis 

rumah habis mobil. Sekarang dicover full 

sama bpjs. 

obrol orang haemodialisa belum 

bpjs habis rumah habis mobil 

dicover full bpjs 

pos 

2803 

Karna aku emang punya BPJS kelas 1... 

jadi diisaranin dokter nya u/ pindah ke 

RS aja karna treatment nya bakal panjang  

Setelah itu sumpah membantu banget 7x 

operasi plus Rehabilitasinya, belum 

kontrol... Bayangin berapa dana kalo 

pake Umum... 

bpjs kelas diisaranin dokter 

pindah treatment sumpah bantu 

kali operasi plus rehabilitasi 

belum kontrol bayang dana 

pakai 

pos 

2804 

Kak aku salah satu orang yg akhirnya 

ngerasain manfaat bpjs. Aku sakit TB 

Kelenjar bahkan harus operasi dan bbrpa 

kali opname, blm lg konsumsi obat 

berbulan-bulan. Meski mampu bayar tp 

karena kebantu bpjs itu jd ngga berat. 

Jadi ngerasa enteng ikut iuran bpjs 

jadinya. 

kak salah orang manfaat bpjs 

sakit kelenjar operasi bbrpa kali 

opname belum konsumsi obat 

berbulanbulan bayar bantu bpjs 

tidak berat enteng iur bpjs 

pos 

2805 

Terapi anak berkebutuhan khusus pun 

dicover bpjs, macem terapi sensori 

integrasi & terapi wicara. Aku sampe 

sekarang blm nemu asuransi swasta yang 

cover ini. *Kalo sekarang udah ada, 

please kindly let me know 

terapi anak butuh khusus 

dicover bpjs macem terapi 

sensor integrasi terapi wicara 

belum nemu asuransi swasta 

cover please kindly let know 

pos 

2806 
Iya sih Mbk tpi sejak pandemi aku 

sekeluarga kluar kerja,  sdh berhenti 

BPJS nya,  skrg blum  dapat kerja 

mbak pandemi keluarga kluar 

kerja sdh henti bpjs blum kerja 
pos 

2807 

Aku juga gak bakalan lupain jasa BPJS. 

2x melahirkan, dan 2 bayiku harus rawat 

inap setelah melahirkan (dr kehamilan 

8m udah daftarin BPJS). Semuanya, se-

mu-a-nya dicover BPJS. Keterlaluan 

ajasih, klo ampe nunggak bayar 

bulanannya 

tidak lupain jasa bpjs kali lahir 

bayi rawat inap lahir hamil 

daftarin bpjs dicover bpjs 

nunggak bayar 

pos 

2808 
Betul. Bahkan lahiran pun dicover, yg 

mana tidak akan ada asuransi kesehatan 

lain yg akan cover melahirkan 

lahir dicover tidak asuransi 

sehat cover lahir 
pos 

2809 BPJS saya terpakai saat operasi sesar saat 

baru iuran 4 bulan. 6 tahun lalu. 
bpjs pakai operasi sesar iur pos 

2810 Faktanya dari sudut pandang yang 

berbeda emang BPJS sangat bermanfaat 

fakta sudut pandang beda bpjs 

manfaat 
pos 
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2811 
Mantappp. Puji Tuhan kalo gak sakit dan 

uang BPJS kita bisa membantu yang lain 

yang dirawat 

mantapp puji tuhan sehat uang 

bpjs bantu rawat 
pos 

2812 
Alhamdulillah, ikut bpjs plus beli rokok 

dan liquid vape bercukai, iurannya lapis². 

Hehe 

bpjs plus beli rokok liquid vape 

cukai iur lapis 
pos 

2813 Alhamdulillah bayar bpjs terus meskipun 

gak pernah pakai.... 
bayar bpjs tidak pakai pos 

2814 BPJS sangat membantu, mbak. bpjs bantu kakak pos 

2815 

Saya nggak setuju. Dengan iuran sebesar 

itu, layanan BPJS jadi "universal 

coverage" bagi seluruh warganegara. 

Masyarakat jadi masa bodoh. Malas 

menjaga kesehatannya, beranak pinak 

sebanyak2nya, layanan medis yg tidak 

proporsional, dll  Harusnya diterapkan 

secara selektif saja.. 

tidak tuju iur layan bpjs 

universal coverage warganegara 

masyarakat bodoh malas jaga 

sehat anak pinak layan medis 

tidak proporsional dll terap 

selektif 

neg 

2816 

Bener mbak. Kami urus ibu yg kanker 

semua pake bpjs. Terkecuali emang 

obat2 khusus yg ngga di cover. Beberapa 

kali di rsud agak ribet karena harus antri 

panjang dan sampe cari ruangan rawat 

sendiri. Tapi kalo di rs swasta 

pelayanannya sama aja dengan yg umum. 

kakak urus kanker pakai bpjs 

obat khusus tidak cover kali 

rsud susah antre cari ruang 

rawat swasta layan 

pos 

2817 

Pengalaman Saat ma2ku Operasi Mata 

kmarin klu gk d tanggung BPJS sdngkan 

di operasi d atas 20 jt ! Terserahlah yg 

bilang BpJS gk guna ini itu, yg pasti 

berobat ato control smua d tanggung , 

tinggal qta sja rutin tiap bln bayar ! 

alam operasi mata kmarin klu 

tidak tanggung bpjs sdngkan 

operasi serah bilang bpjs tidak 

obat control smua tanggung 

tinggal qta sja rutin bayar 

pos 

2818 
Kalau bpjs nya nggak kepakai anggap aja 

kita bantu orang secara tidak langsung. 

Hitung2 nabung buat di akhirat nanti. 

bpjs tidak pakai anggap bantu 

orang tidak hitung nabung 

akhirat 

pos 

2819 

Pernah tiba2 sakit, trnyata usus buntu 

harus sgera operasi, gk puny duit sepeser 

pun, ada org tua mau daftarin bpjs dlu 

sblom operasi, puji Tuhan trnyata data 

sudah terdaftar oleh perusahaan, lang dah 

operasinya ditindak 

sakit nyata usus buntu sgera 

operasi tidak puny uang peser 

orang tua daftarin bpjs sblom 

operasi puji tuhan nyata data 

daftar usaha lang operasi tindak 

pos 

2820 

Alhamdulillah tahun 2016 anak saya 

operasi jantung bocor di HarKit total 

biaya 136jt dicover BPJS full. Dan saya 

tidak keluar biaya sepeserpun. 

anak operasi jantung bocor 

harkit total biaya dicover bpjs 

full tidak biaya peser 

pos 

2821 

Saya pernah ngobrol dgn seorang px 

Haemodialisa. Sebelum ada BPJS habis 

rumah habis mobil. Sekarang dicover full 

sama bpjs. 

obrol orang haemodialisa belum 

bpjs habis rumah habis mobil 

dicover full bpjs 

pos 

2822 Karna aku emang punya BPJS kelas 1... 

jadi diisaranin dokter nya u/ pindah ke 

bpjs kelas diisaranin dokter 

pindah treatment sumpah bantu 
pos 
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RS aja karna treatment nya bakal panjang  

Setelah itu sumpah membantu banget 7x 

operasi plus Rehabilitasinya, belum 

kontrol... Bayangin berapa dana kalo 

pake Umum... 

kali operasi plus rehabilitasi 

belum kontrol bayang dana 

pakai 

2823 

Bpjs iuranya naik pelayananya 

tetap....harga rokok naik lagi pajaknya 

tambah lagi untuk negara mangkanya jgn 

keburu senang dapat tunjangan gratis 

...lihat endingnya 

bpjs iuranya pelayananya harga 

rokok pajak negara jangan 

keburu senang tunjang gratis 

lihat 

neg 

2824 

Btw ada perubahan tarif BPJS kelas 3 

naik jadi 35K per Januari 2021, pada 

ngeh ga ya? Mana belum dpt2 kerjaan 

lagi  @e100ss  #tarifBPJSnaik 

btw ubah tarif bpjs kelas januari 

ngeh tidak belum kerja 
neg 

2825 

Pengguna bpjs kelas 3 rata² menengah ke 

bawah. Ekonomi lgi sulit,lah emang'y byr 

cuma bwt 1 orang,dlm keluarga bisa 

lebih dri 2 orang 

bpjs kelas ekonomi lgi sulit byr 

orang keluarga orang 
neg 

2826 Wakilin siapa tau, rakyat lagi susah, 

BPJS dinaikin pada diem 

wakilin rakyat susah bpjs 

dinaikin diam 
neg 

2827 

hallo, ayah saya waktu itu karantina di 

rumah sakit negeri pakai BPJS dan 

alhamdulillah di cover semua oleh BPJS. 

ga keluar biaya sedikitpun, tetap dapat 

makan, swab, dan perawatan dari pihak 

RS. kabarnya kalo pasien covid karantina 

di RS negeri pakai BPJS akan di cover 

hallo ayah karantina rumah 

sakit negeri pakai bpjs cover 

bpjs tidak biaya dikit makan 

swab kabar pasien covid 

karantina negeri pakai bpjs 

cover 

pos 

2828 

Alhamdulillah selama 47hari dirawat di 

RS, trmasuk ICU covid, ICU non-covid, 

operasi sesar, inkubator bayi, semuanya 

gratis gaada bayar sedikitpun. Ada BPJS 

itupun ikut kantor suami. Pulang dari RS 

malah dikasi kado dari 2dokter krn 

katanya aku pasien terlama yg bisa 

survive hehe 

rawat trmasuk icu covid icu 

noncovid operasi sesar 

inkubator bayi gratis tidak ada 

bayar dikit bpjs kantor suami 

pulang kasih kado dokter pasien 

survive 

pos 

2829 Semenjak ada bpjs saya senang sekali 

masuk rumah sakit 
bpjs senang masuk rumah sakit pos 

2830 
CS bpjs kaya kaga ada nyawanya njir 

nelpon suaranya kaga kedengeran harus 

belajar dari CS bank :(( 

bpjs kaya tidak nyawa anjing 

nelpon suara tidak kedengeran 

ajar bank 

neg 

2831 
call center BPJS  @BPJSKesehatanRI   

gak bisa di telpon.. ada yang tau harus 

hubungin kemana lagi?? urgent nii 

call center bpjs tidak telpon 

hubungin urgent nii 
neg 

2832 BPJS membebani warga ditambah lagi 

disaat pandemi corona 

bpjs beban warga pandemi 

corona 
neg 

2833 
Admin WA nya BPJS cuma nge read 

doang, udah kyk gebetan aja 

ngegantungin. 

admin whatsapp bpjs nge read 

gebetan ngegantungin 
neg 

2834 salah satu yg terbantu bpjs..ibuk dulu 

harus biopsi juga karena cairan dalam 

salah bantu bpjs biopsi cair 

perut diagnosa sirosis hati 
pos 
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perut (diagnosa sirosis hati)..opname di 

RS elizabeth semarang..bpjs kelas 1 dan 

tidak naik kelas saat 

opname..alhamdulillah semua 

dicover,,saat pulang cuma bayar 35rb aja 

(lupa untuk apa), 

opname elizabeth semarang 

bpjs kelas tidak kelas opname 

dicover pulang bayar lupa 

2835 
paling jijik sama dokter nyepelein pasien 

bpjs sih, udah nunggu lama2, kontrol 

cuma semenit 

jijik dokter nyepelein pasien 

bpjs tunggu kontrol menit 
neg 

2836 
Kalo kamu pake BPJS semua gratis di 

cover pemerintah, kalo kamu mau bayar 

mandiri juga bisa 

pakai bpjs gratis cover perintah 

bayar mandiri 
pos 

2837 Lagi pusing bang buat bayar iuran BPJS 

kesehatan kls 1 ama 2 yg naik 

pusing abang bayar iur bpjs 

sehat kls 
neg 

2838 BPJS naik dan kemudian tahu tempe jg 

naik...emejing banget bangsaku ini 

bpjs tempe jangan emejing 

bangsa 
neg 

2839 ebuset bpjs naik cuy buset bpjs cuy neg 

2840 Gratis dong kan pake bpjs gratis pakai bpjs pos 

2841 bpjs naik segala. bpjs neg 

2842 
Respon cepat kalian cukup OK.. 

Tingkatkan dalam pelayanan.. Thanks 

BPJS 

respon cepat tingkat layan bpjs pos 

2843 

Pagi min, saya ada keluhan terkait bpjs 

saya. Sudah usaha lapor ke bpjs yang ada 

ditempat saya tapi tidak direspon. Sudah 

5 bulan belum selesai permasalahannya 

karena tidak ada follow up dari pihak 

teekait. Mohon bantuannya  

@BPJSKesehatanRI 

pagi urus keluh kait bpjs usaha 

lapor bpjs tidak direspon belum 

selesai tidak follow teekait 

mohon bantu 

neg 

2844 

BPJS itu memang agak ribet kalau tidak 

di persiapkan atau di cari tahu awal2 

harusnya mudah pak..banyak kok yang 

mudah memakai BPJS..coba di bantu 

detail ceritanya seperti apa..karena sudah 

banyak orang yg tertolong dengan 

BPJS..semoga dapat di bantu.. 

bpjs susah tidak cari mudah 

mudah bpjs coba bantu detail 

cerita orang tolong bpjs bantu 

pos 

2845 

Sdh di beri kemudahan oleh pemerintah 

dlm kesehatan seperti BPJS bukan kah 

itu sebuah kewajiban ? Goblok banget 

sih. Makan pisang biar nambah 

karbohidrat supaya otak gak lilin.. 

sdh mudah perintah sehat bpjs 

bukan kah buah wajib bodoh 

makan pisang nambah 

karbohidrat otak tidak lilin 

pos 

2846 

pernah ke suatu rs di jakarta timur, 

disangka pasien bpjs, sikap oknum 

nakesnya sinis, pas tau pasien umum 

berubah sikapnya. sampai saat ini belum 

pernah pakai bpjs, administrasinya ribet. 

jakarta timur sangka pasien bpjs 

sikap oknum nakesnya sinis pas 

pasien ubah sikap belum pakai 

bpjs administrasi susah 

neg 
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2847 
Pengalaman pake bpjs cek mata ke rsud 

gratis baru ke optik beli kacamata pake 

bpjs dapet potongan sekian persen. 

alam pakai bpjs cek mata rsud 

gratis optik beli kacamata pakai 

bpjs potong sekian persen 

pos 

2848 

Sebagai pengguna aktif bpjs beberapa 

tahun terakhir ini aku sangat terbantu bgt, 

angsuran 150rb/bulan gak ada apa 

apanya sama biaya kesehatan yg 

mungkin aku keluarkan dulu kalau gak 

pake bpjs 

aktif bpjs bantu angsur tidak 

biaya sehat tidak pakai bpjs 
pos 

2849 

Ini bener kok. Waktu aku resign dari 

kantor, BPJS sempet gak kebayar rutin, 

tapi ngotot minta urus ke suami sebelum 

aku lahiran. Ternyata bener, lahiran harus 

lewat operasi sesar karena preeklampsia, 

alhamdulillah semuanya ditanggung 

BPJS sampai dengan aku konsul & lepas 

jahitan. 

resign kantor bpjs tidak bayar 

rutin ngotot urus suami belum 

lahir nyata lahir operasi sesar 

preeklampsia tanggung bpjs 

konsul lepas jahit 

pos 

2850 Operasi ditanggung BPJS, tapi rapid 

antigen tetep bayar mandiri, oke. 

operasi tanggung bpjs rapid 

antigen bayar mandiri 
pos 

2851 

Benar ini. Waktu ibuku dulu dirawat 

sampai berpulang 2009, kami jual tanah. 

Istri melepas semua perhiasannya. 

Taulah panjangnya perang vs diabetes. 

Alhamdulillah ada jalan berbakti, tapi 

poinnya bukan itu.  Terjadi lagi sama 

abang tertua. Almarhum peserta BPJS. 

Jauh lebih ringan. 

rawat pulang jual tanah istri 

lepas hias taulah perang 

diabetes jalan bakti poin bukan 

abang tua almarhum bpjs ringan 

pos 

2852 
Istri operasi kista, melahirkan, anak 

opname, semuanya gratis. Ya karena 

BPJS ini. 

istri operasi kista lahir anak 

opname gratis bpjs 
pos 

2853 Benarrr bpjs sangat manfaat bgt bwt 

mereka yg benar² membutuhkan 
benarr bpjs manfaat butuh pos 

2854 
Fik kalo udah ga kuat, ke psikiater aja 

fik. Gratis kok pake bpjs. you deserve to 

be happy, fik. 

fik tidak kuat psikiater fik gratis 

pakai bpjs deserve happy fik 
pos 

2855 Pagi pagi kaget, mau bayar BPJS 

ternyata harganya naik 

pagi pagi kejut bayar bpjs nyata 

harga 
neg 

2856 alhamdulillah, terbantu banget dengan 

adanya BPJS. 
bantu bpjs pos 

2857 20 bulan aja belum kebayar eh ini malah 

iuran BPJS naik lagi Expressionless face 

belum bayar iur bpjs 

expressionless face 
neg 

2858 

Bpjs bpjs... Udh lagi begini malah naek 

trus pelayanan ngk ikut naek ttp ribet 

riweh susih ngurusnya .... Aaaah 

sudaaahlah suka suka pemerintah aaajaa 

bpjs bpjs layan ngk ttp susah 

riweh susih ngurusnya aah 

sudaahlah suka suka perintah 

aajaa 

neg 

2859 
Ngurus BPJS kesehatan ribet banget sih 

ah, bukan mempermudah malah 

mempersulit. 

urus bpjs sehat susah rumit sulit neg 
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2860 
Ya Allah BPJS kok pas Corona makin 

ribet sih yg bayar aja ribet bgt apalagi yg 

dapet gratis dari pemerintah ya 

allah bpjs pas corona susah 

bayar susah gratis perintah 
neg 

2861 

Kalo belom daftar BPJS, mending jangan 

deh. Kalo sakit gak parah obat herbal 

better. Gw bandingin pake BPJS sama 

asuransi perusahaan juga masih better 

asuransi perusahaan. Pernah ke salah satu 

klinik Vibe nya kalo pake BPJS kaya 

pasien gratisan 

belom daftar bpjs mending 

jangan sakit tidak parah obat 

herbal better bandingin pakai 

bpjs asuransi usaha better 

asuransi usaha salah klinik vibe 

pakai bpjs kaya pasien gratis 

neg 

2862 

@keekeewww BuzzerRp sampah....!!! 

BPJS naik elu masih ngomong radikal 

radikul.........mikir! 

https://t.co/6Jjdow8Qag 

buzzerrp sampah bpjs bicara 

radikal radikul pikir 
neg 

2863 

RT @MPerdjoeangan: Iuran BPJS 

Kesehatan Naik, YLKI Pertanyakan 

Empati di Tengah Pandemi 

https://t.co/RJK2V3KA9Q 

https://t.co/h3Z7gebY3R 

iur bpjs sehat ylki empati 

pandemi 
neg 

2864 

RT @MardaniAliSera: Di tengah Covid 

BPJS tetap naik. Pemerintah kembali 

menaikan iuran BPJS. Mulai 1 Januari 

2021 ada kenaikan iuran BPJS… 

covid bpjs perintah iur bpjs 

januari iur bpjs 
neg 

2865 

RT @MardaniAliSera: Di tengah Covid 

BPJS tetap naik. Pemerintah kembali 

menaikan iuran BPJS. Mulai 1 Januari 

2021 ada kenaikan iuran BPJS… 

covid bpjs perintah iur bpjs 

januari iur bpjs 
neg 

2866 
Tarif BPJS kesehatan Naik, Politisi PKS 

Sebut Pemerintah Tidak Peka 

https://t.co/rXmyKJoHvw 

tarif bpjs sehat politis pks 

perintah tidak peka 
neg 

2867 
Tarif BPJS kesehatan Naik, Politisi PKS 

Sebut Pemerintah Tidak Peka 

https://t.co/OkYNFHg92P 

tarif bpjs sehat politis pks 

perintah tidak peka 
neg 

2868 

RT @MardaniAliSera: Di tengah Covid 

BPJS tetap naik. Pemerintah kembali 

menaikan iuran BPJS. Mulai 1 Januari 

2021 ada kenaikan iuran BPJS… 

covid bpjs perintah iur bpjs 

januari iur bpjs 
neg 

2869 

RT @OposisiCerdas: Iuran BPJS Kelas 

III Naik, Pemerintah Dinilai Abai 

Dengan Kesepakatan Komisi IX DPR 

https://t.co/PJoqg8mHfU 

iur bpjs kelas iii perintah nilai 

abai sepakat komisi dpr 
neg 

2870 Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Naik Per 

Januari 2021 https://t.co/RestZMMbZ8 
iur bpjs sehat kelas iii januari neg 

2871 Karena biaya BPJS naik lagi, sepertinya 

lirik lagu Amer perlu direvisi nih 
biaya bpjs lirik lagu amer revisi neg 

2872 

RT @PKSejahtera: Pandemi belum juga 

berakhir, angka kasus positif terus 

meningkat, tapi, eh tapi, BPJS tetap naik 

bos!   Semoga ada upaya d… 

pandemi belum angka positif 

tingkat bpjs bos upaya 
neg 
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2873 @setkabgoid @PutraWadapi @jokowi 

Ironisnya iuran BPJS naik... 
ironis iur bpjs neg 

2874 
Tarif BPJS Kesehatan Resmi Naik, PKS 

Kecewa Pemerintah Ingkar Janji 

https://t.co/ASVSVwJaZv 

tarif bpjs sehat resmi pks 

kecewa perintah ingkar janji 
neg 

2875 
@AlvinMK_ Oalaaah klo aku, aku bls 

abisnya ga jelas iruannya tiba2 naik tiba2 

turun, kata bpjs sekian 

oalaah bls abis tidak iruannya 

turun bpjs sekian 
neg 

2876 

RT @MardaniAliSera: Di tengah Covid 

BPJS tetap naik. Pemerintah kembali 

menaikan iuran BPJS. Mulai 1 Januari 

2021 ada kenaikan iuran BPJS… 

covid bpjs perintah iur bpjs 

januari iur bpjs 
neg 

2877 

RT @MediaUmat: Iuran BPJS Naik, 

Pakar Ekonomi Syariah: Sistem Kapitalis 

tidak Pro Rakyat  

https://t.co/Q4vSCtLpAh 

https://t.co/2KIi3EKdpO 

iur bpjs pakar ekonomi syariah 

sistem kapitalis tidak pro rakyat 
neg 

2878 

RT @FPKSDPRRI: Sejak awal kami 

MENOLAK kenaikan BPJS. Tidak 

Sekali, namun berulang kali dipelbagai 

forum. 

tolak bpjs tidak ulang kali 

pelbagai forum 
neg 

2879 

RT @sfi4ns: Ini sesak nafss ksrena 

BPJS, bukan karena Covid-19. Siap-siap 

Sesek Napas! Inilah Deretan Tarif yang 

Mulai Naik di 2021 

sesak nafss ksrena bpjs bukan 

covid siapsiap sek nafas deret 

tarif 

neg 

2880 

RT @MardaniAliSera: Di tengah Covid 

BPJS tetap naik. Pemerintah kembali 

menaikan iuran BPJS. Mulai 1 Januari 

2021 ada kenaikan iuran BPJS… 

covid bpjs perintah iur bpjs 

januari iur bpjs 
neg 

2881 

Btw ada perubahan tarif BPJS kelas 3 

naik jadi 35K per Januari 2021, pada 

ngeh ga ya? Mana belum dpt2 kerjaan 

lagi @e100ss #tarifBPJSnaik 

btw ubah tarif bpjs kelas januari 

ngeh tidak belum kerja 
neg 

2882 

RT @FSPMI_KSPI: Iuran BPJS 

Kesehatan Naik, YLKI Pertanyakan 

Empati di Tengah Pandemi 

https://t.co/BOWrRYGByU 

iur bpjs sehat ylki empati 

pandemi 
neg 

2883 @tribunnews Bpjs iuranya naik 

pelayananya tetap.... 
bpjs iuranya pelayananya neg 

2884 

RT @FPKSDPRRI: Sejak awal kami 

MENOLAK kenaikan BPJS. Tidak 

Sekali, namun berulang kali dipelbagai 

forum. 

tolak bpjs tidak ulang kali 

pelbagai forum 
neg 

2885 
@justalk12ver4 Nah ini dia, kita pake 

bpjs bukan gratis atau di tanggung 

negara. Ita bayar kok 

pakai bpjs bukan gratis 

tanggung negara ita bayar 
neg 

2886 

RT @FSinobe: Jadi begini, ramai eks 

pekerja sa baca itu marah karna BPJS 

mereka berhenti ditanggung oleh 

Freeport . 

ramai eks kerja baca marah bpjs 

henti tanggung freeport 
neg 
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2887 

PAN menolak kenaikan iuran BPJS 

kesehatan disaat rakyat sedang susah-

susahnya karena pandemi dan resesi 

ekonomi.  PAN mengajukan beberapa 

solusi antara lain memastikan rakyat yg 

tidak mampu serta pekerja bukan 

penerima upah diberikan susbsidi.  

@salehdaulay 

pan tolak iur bpjs sehat rakyat 

susahsusahnya pandemi resesi 

ekonomi pan ajuk solusi mastik 

rakyat tidak kerja tolak upah 

susbsidi 

neg 

2888 

Di RS serba pengen nangis dan sebel. 

Pelayanan BPJS ribet, yg bikin nangis 

tuh orang sepuh kesana sendirian/sama 

pasangannya udh sepuh juga jadi agak 

susah mereka pahamnya. Mau aku 

bantuin pun mereka takut sama org baru. 

Ada yg BPJSnya gak aktif ternyata 

anaknya belum bayar 

tangis sebal layan bpjs susah 

tangis orang tua kesana pasang 

tua susah paham bantuin takut 

orang bpjsnya tidak aktif nyata 

anak belum bayar 

neg 

2889 
@SEdwar Maaf kak sebelumnya tapi 

keluarga saya pernah kecewa sama bpjs 

hehe sampe keburu meninggal 

maaf kak belum keluarga 

kecewa bpjs keburu tinggal 
neg 

2890 

dokfess! jujur kecewa sama bpjs nantinya 

yg cuma bayar dokter 2 ribu/pasien 

bukan karna uangnya tp kaya gaada 

harga diriny sama sekali, kita dokter 

berjuang mati2an kuliah, tukang parkir 

aja 5000/mobil 

dokfess jujur kecewa bpjs bayar 

dokter ribu pasien bukan uang 

kaya tidak ada harga diriny 

dokter juang mati kuliah tukang 

parkir mobil 

neg 

2891 

pagi @BPJSKesehatanRI  pelayanan 

pagi ini bikin sedikit kecewa. kenapa? 

karna bukan petugas dr pihak BPJS 

langsung yg memberikan penjelasan, 

melainkan security yg justru memberikan 

penjelasan. 

pagi layan pagi kecewa bukan 

tugas bpjs security 
neg 

2892 

kecewa bgt sama bpjs. kantor sebesar itu 

tp gaboleh masuk alasan pelayanan lwt 

online karna corona. iya online cuma 

dikasi brosur disuruh download app jkn, 

ga dijelasin apapun habis itu 

kecewa bpjs kantor gaboleh 

masuk alas layan lwt corona 

kasih brosur suruh download 

app jkn tidak dijelasin habis 

neg 

2893 

KECEWA dengan pelayanan pasien 

BPJS di RS SILOAM MANADO, pasien 

dipersulit, disuruh bolak balik 

melengkapi berkas padahal sudah ada 

surat rujukan dokter BPJS akibatnya 

pasien terpaksa bayar pakai dana pribadi 

& kartu BPJS belum bisa 

digunakan,pasien sedang sakit malah 

dipersulit 

kecewa layan pasien bpjs 

siloam manado pasien sulit 

suruh bolak lengkap berkas 

surat rujuk dokter bpjs akibat 

pasien paksa bayar pakai dana 

pribadi kartu bpjs belum pasien 

sakit sulit 

neg 

2894 

Tapi ini sudah bulak balik RS malah 

ZONK,mohon ditindak RS yang seperti 

ini,krna jika bukan pasien BPJS mereka 

mau melayani sedangkan yg BPJS tdk 

terima. Buat apa kalo begitu diadakan 

bulak zonk mohon tindak bukan 

pasien bpjs layan dang bpjs 

tolak bpjs bayar kecewa berat 

asli indonesia hrs 

neg 
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BPJS.Bayar pulak! Kecewa berat asli. 

@BPJSKesehatanRI  @jokowi  

Indonesia hrs bisa lbh baik dr ini 

2895 BPJS Perangkat Tak Bisa Diklaim, 

Kades Kecewa 

bpjs perangkat tidak klaim 

kades kecewa 
neg 

2896 

Kaget liat ada autodebet gede pagi ini, 

ternyata iuran bpjs yang dirapel 

berbulan2  kecewa ama sistemnya 

heuheu, w kira penipuan 

kejut lihat autodebet pagi nyata 

iur bpjs rapel kecewa sistem 

heuheu tipu 

neg 

2897 

@BPJSKesehatanRI pengaduan : klinik 

ini mendahulukan pasien non bpjs, kami 

sudah antri sekian lama, yg dipanggil 

malah yg mendaftar jauh sesudah kami, 

kami kecewa dan membatalkan utk 

berobat di sana 

adu klinik pasien non bpjs antre 

sekian panggil daftar kecewa 

batal obat 

neg 

2898 

SAYA ANGGOTA BPJS KELAS 1 " 

BENAR2 KECEWA DENGAN ORG2 

YG BEKERJA DI BPJS. MEREKA 

SMUA MANUSIA BIADAB, ANJING 

SUDAH MAKAN UANG DARI 

ANGGOTA BPJS TAPI ANGGOTA 

BPJS DIPERSULIT DAN BNR2 

DIPERSULIT YG TIDAK ADA 

SEDIKITPUN RASA 

KEMANUSIAN'A. 

anggota bpjs kelas kecewa 

orang kerja bpjs smua manusia 

biadab anjing makan uang 

anggota bpjs anggota bpjs sulit 

sulit tidak dikit kemanusian 

neg 

2899 

Dokter aku curhat juga deh pelayanan 

puskesmas dari dulu kecil oke walau kel 

ada dokter langganan sendiri (umum),tp 

akhir2 kecewa skrg aku pake bpjs mau ke 

spesialis harus ke puskemas dulu minta 

rujukan sdh 2 kali di tolak n dikasih obat 

nyeri n radang aja,obat habis sakit lagi 

dokter curhat layan puskesmas 

kel dokter langgan kecewa 

pakai bpjs spesialis puskemas 

rujuk sdh kali tolak kasih obat 

nyeri radang obat habis sakit 

neg 

2900 

Kecewa banget sm bpjs seenak udel, baru 

2 bulan iuran turun, itu pun prosesnya 

lama baru turun, eh tiba2 naik lagi. Kalo 

naikin iuran aja prosesnya cepet banget 

kecewa bpjs enak udel iur turun 

proses turun naikin iur proses 

cepet 

neg 

2901 Ribuan Kartu PBI BPJS Kesehatan 

Dinonaktifkan, Dewan Sumut Kecewa 

ribu kartu pbi bpjs sehat 

nonaktif dewan sumatera utara 

kecewa 

neg 

2902 

Harusny gw ditaro diruang isolasi karena 

paru  Ini gw malah di taro di kelas yang 

notabennya penyakit umum  Padahal bpjs 

gw kelas 1 Kecewa banget 

harusny ditaro ruang isolasi 

paru taro kelas notabennya sakit 

bpjs kelas kecewa 

neg 

2903 

Ibuku marah, kecewa karena dia udah 

kerja capek-capek, gajinya kepotong buat 

bayar BPJS masak ga bisa ngecover 

biayaku sakit. Aku bilang gk ada yang 

ngurusin ke pihak kampusnya. Ibuku 

tetep nuntut aku buat ngurusin.  Ini jadi 

awal perang dinginku sama ortu. 

marah kecewa kerja capekcapek 

gaji potong bayar bpjs masak 

tidak ngecover biaya sakit 

bilang tidak urus kampus nuntut 

urus perang dingin orang tua 

neg 
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2904 

Kecewa dengan bpjs (kis) dikala saya 

kecelakaan tdk bisa di gunakan karena 

pihak rs minta rujukan dari setempat 

sedangkan saya di jakarta dan bpjs saya 

sumatra. Masuk akal tidak suruh minta 

rujukan setempat berapa lama makan 

waktu bener2 tidak masuk akal. 

kecewa bpjs kis celaka tidak 

rujuk dang jakarta bpjs sumatra 

masuk akal tidak suruh rujuk 

makan tidak masuk akal 

neg 

2905 

tuhkam aku udah 2x loh ke dokter bpjs 

sedikit kecewa padahal aku bayar 

mandiri perbulan dgn harga yg sama kalo 

bayar berobat ditempat lain lewat jalur 

mandiri  kan aku udah kasih tau pas 

berobat kedua soal sesak nafas tp ttp 

dikasih obat yg sama dgn dosis yg 

berbeda 

tuhkam kali dokter bpjs kecewa 

bayar mandiri harga bayar obat 

jalur mandiri kasih pas obat 

sesak nafas ttp kasih obat dosis 

beda 

neg 

2906 

Pagi @BPJSKesehatanRI  sy dftr antrean 

faskes 1 td mlm via JKN,tp sy ditolak & 

harus dftr manual. Sedangkan kuota 

pasien BPJS dibatasi hanya 2 orang sj. 

Trus apa fungsi sy mendaftar di JKN 

ya..baru pertama kali manfaatkan BPJS 

sdh dibikin kecewa.. 

pagi dftr antre faskes mlm jkn 

tolak dftr manual dang kuota 

pasien bpjs batas orang fungsi 

daftar jkn kali manfaat bpjs sdh 

bikin kecewa 

neg 

2907 
Puluhan Ribu BPJS PBI Sumut Non 

Aktif, Banyak Warga Miskin di Deli 

Serdang Kecewa… 

puluh ribu bpjs pbi sumatera 

utara non aktif warga miskin 

deli serdang kecewa 

neg 

2908 

Iya mba,kita aja yg awalnya kelas 1 tapi 

dapet kelas 2 (karna lagi full). Akhirnya 

krn kecewa diturunin ke kelas 2. Eh ribet 

bgt urusnya. Mama aja smp bolak balik 

mana bpjs tangerang jauh bgt. Dulu aku 

posisinya kuliah jd mama krn ga sabar jd 

urus sendiri. Sampe seminggu ada kali 

kakak kelas kelas full kecewa 

diturunin kelas susah urus 

mama smp bolak bpjs 

tangerang posisi kuliah mama 

gelisah urus minggu kali 

neg 

2909 

@RSHarapanBunda  klo bisa pelayanan 

ditingkatkan, kecewa baru pertama ksini, 

antri pasien bpjs dibilang bagian 

pendaftaran jam 13.30 jgn mepet 

datengnya, dateng jam 13.00 gk bisa 

ambil nmer antrian, harus jam 14.00 dan 

harus security yg ambilin saya kecewa 

banget 

layan tingkat kecewa ksini antre 

pasien bpjs bilang daftar jam 

jangan mepet datengnya jam 

tidak ambil nmer antri jam 

security ambilin kecewa 

neg 

2910 

@BPJSKesehatanRI  dear Bpjs saya mau 

bertanya perihal pelayanan di salah satu 

rumah sakit d kabupaten Bekasi... Daerah 

babelan... RS ini tidak jujur, prihal ruang 

inap dirumah sakit ini... Saya merasa 

kecewa 

bpjs perihal layan salah rumah 

sakit kabupaten bekas daerah 

babelan tidak jujur prihal ruang 

inap rumah sakit kecewa 

neg 

2911 Kecewa sama pelayanannya bpjs Kota 

Bogor untuk klaim JHT dan JKM. 

kecewa layan bpjs kota bogor 

klaim jht jkm 
neg 

2912 datang ke kantor BPJS Purwakarta ngisi 

informasi minta bantuan bahwa saya 

kantor bpjs purwakarta isi 

informasi bantu tidak laku 
neg 
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tidak bisa melakukan e-klaim tapi tidak 

ada tanggapan lagi padahal di masa 

pandemik seperti ini kita sangat butuh 

uang walau sedikit... Kecewa 

eklaim tidak tanggap pandemik 

butuh uang kecewa 

2913 

Kecewa Birokrasi BPJS Kaku untuk 

Bantu Bayi Bocor Jantung, Bupati Batola 

Hentikan Kerja Sama - 

http://Tribunnews.com 

kecewa birokrasi bpjs kaku 

bantu bayi bocor jantung bupati 

batola henti kerja 

neg 

2914 

Bupati Barito Kuala Normiliyani 

memutuskan menghentikan kerja sama 

dengan BPJS Kesehatan krn kecewa dg 

banyak laporan warganya tertolak 

memakai BPJS Kes. 

bupati barito kuala normiliyani 

putus henti kerja bpjs sehat 

kecewa lapor warga tolak bpjs 

kes 

neg 

2915 

Tapi saya agak kecewa Mbah, sekarang 

BPJS saya jd nonaktif semenjak 

Pandemi, ada kebijakan baru jd diputus 

dari tempat kerja. Untuk aktivasi ulang 

ga mudah ditambah gara² Pandemi. 

kecewa mbah bpjs nonaktif 

pandemi bijak putus kerja 

aktivasi ulang rumit gara 

pandemi 

neg 

2916 

Lagi lagi kecewa dengan pelayanan 

masyarakat. Singkat cerita Bikin bpjs 

untuk lahiran. Tanggal 15 mei, berkas 

sudah diterima oleh pihak bpjs. Katanya 

14 hri sudah aktif nnti dikonfirmasi lewat 

wasap dan kartunya di kirim lewat pos. 

Td siang belom ada konfirmasi apapun 

kecewa layan masyarakat 

singkat cerita bpjs lahir tanggal 

mei berkas terima bpjs hri aktif 

konfirmasi wasap kartu kirim 

pos siang belom konfirmasi 

neg 

2917 agak sedikit kecewa, Bpjs kurang 

responsif.... 
kecewa bpjs responsif neg 

2918 

Kami bayar mahal dan tidak benar-benar 

mendapat pelayanan maksimal dari 

#bpjs. Alasannya menunggu ada RS yang 

terima. Di situasi darurat masa kami 

masih harus menunggu?  Saya kecewa 

hari itu, saya marah hari itu.sampai jam 

21.05 anak saya lahir dan membuyarkan 

semua ketidakenakan 

bayar mahal tidak benarbenar 

layan maksimal alas tunggu 

terima situasi darurat tunggu 

kecewa marah jam anak lahir 

buyar ketidakenakan 

neg 

2919 
pernah ngerasain buat BPJS katanya, gaji 

masih kecil udah dipotong, kecewa sih 

cuma ya disyukuri aja 

bpjs gaji potong kecewa syukur neg 

2920 pake bpjs, tp jujur agak kecewa dan sedih 

bgt 
pakai bpjs jujur kecewa sedih neg 

2921 

@jokowi  padahal istri baru sekali 

berobat menggunakan BPJS setelah 

daftar BPJS dan bayar iuran beberapa 

bulan.Sejak itu saya tidak pernah lagi 

berobat pake BPJS  dan saya tidak bayar 

iuran BPJS karena kecewa atas 

pelayanan puskesmas faskes 

BPJS.Padahal BPJS saya bayar mandiri 

istri obat bpjs daftar bpjs bayar 

iur tidak obat pakai bpjs tidak 

bayar iur bpjs kecewa layan 

puskesmas faskes bpjs bpjs 

bayar mandiri 

neg 
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2922 
Dr awal bpjs ad masyarakat support ko tp 

makin lama2 krn kebijakan gk sesuai 

janji kyny pd kecewa 

bpjs masyarakat support bijak 

tidak sesuai janji kyny percaya 

diri kecewa 

neg 

2923 

Aku sdh kecewa lawan bpjs ni, mulai 

zaman alm. Abah garing. Jadi kd tp 

handak lagi memusingkan diri lawan 

bpjs. 

sdh kecewa lawan bpjs zaman 

alm abah garing handak pusing 

lawan bpjs 

neg 

2924 

Kalau tajir mah gak pake bjps kali mas, 

dan bukan masalah nominal mas. 

Sayangnya alasan yg diangkat dri 

kenaikan ini defisit, dan yg buat kecewa 

tidak dibersamaan dengan fasilitas yg 

juga meningkat. Kerasa bgt ko perbedaan 

fasilitasnya dari waktu awal2 daftar bpjs 

dgn sekarang 

tajir tidak pakai bjps kali abang 

bukan nominal abang sayang 

alas angkat defisit kecewa tidak 

fasilitas tingkat beda fasilitas 

daftar bpjs 

neg 

2925 

Disaat pandemi dan masa sulit seperti 

ini,dikagetkan dengan kenaikan tarif 

bpjs. Kesel,kecewa,marah....! Eh tiga hari 

lalu anak saya demam tinggi dan harus 

opname kata dokter. Mayan 2hari 2mlm 

rawat inap 

pandemi sulit kaget tarif bpjs 

kesal kecewa marah anak 

demam opname dokter lumayan 

mlm rawat inap 

neg 

2926 

Kesel, marah, kecewa, itulah yang suami 

rasakan. Ok kita masih positif thinking, 

hari Senin suami dateng lagi ke kantor 

BPJS dengan harapan datanya sudah 

diupdate (sesuai), antri udah 3 jam 

ternyata data masih juga ga sesuai, surat 

bukti dari Dukcapil pun ga ada guna. 

kesal marah kecewa suami 

positif thinking senin suami 

kantor bpjs harap data diupdate 

sesuai antre jam nyata data 

tidak sesuai surat bukti dukcapil 

tidak 

neg 

2927 fakta nya lebih banyak pasien yg kecewa 

sama pelayanan BPJS 
fakta pasien kecewa layan bpjs neg 

2928 

Nggak nggagas mau naik mau terbang 

saya udah nggak percaya BPJS dan 

pemerintah prde dagelan ini., saya rakyat 

kecil saya kecewa! Bayar kelas 1 di taruh 

di kelas 3,, sampe mati gw dan kluarga 

nggak akan pake BPJS. 

tidak nggagas terbang tidak 

percaya bpjs perintah prde 

dagel rakyat kecewa bayar 

kelas taruh kelas mati kluarga 

tidak pakai bpjs 

neg 

2929 

Setelah tau carut marut BPJS, mereka2 

yg kecewa bisa tdk berhenti jd peserta? 

Saya ikut BPJS & blm pernah sekali pun 

menggunakannya. Bisa nggak? Jgn 

jawabnya turun kelas aja klo nggak 

mampu. Bisa tidak? 

carut marut bpjs kecewa bpjs 

belum tidak jangan turun kelas 

tidak tidak 

neg 

2930 

Kalo sudah ikut swasta aja pelayanan 

istimewa. Klo ikut BPJS trus mengalami 

perlakuan ditolak RS trus kecewa ga bisa 

keluar kepesertaan. Saya terpaksa ga 

bayar akibat kecewa ditolak RS. 1 bulan 

stlh anak lahir didaftarin ke BPJS dpt 

tagihan langsung 3 bulan. Nyesel banget. 

swasta layan istimewa bpjs 

alami laku tolak kecewa tidak 

kepesertaan paksa tidak bayar 

akibat kecewa tolak stlh anak 

lahir didaftarin bpjs tagih 

nyesel 

neg 
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2931 BPJS gimn pak,ane kecewa sbgai 

simptisan gerindra 

bpjs gimn ane kecewa sbgai 

simptisan gerindra 
neg 

2932 
ProDEM Sulsel: Jokowi Sukses 

Membuat Rakyat Kecewa Lewat 

Kenaikan BPJS Kesehatan 

prodem sulsel jokowi sukses 

rakyat kecewa bpjs sehat 
neg 

2933 
Sy kecewa se k x nyai bpjs kok dinaikan 

lagi ,,,covid19 aja belum berakhir ,malah 

bpjs dinaikkan lagi... 

kecewa kali nyai bpjs covid 

belum bpjs 
neg 

2934 

@mohmahfudmd Kecewa berat bpjs 

dinaikkan lagi ,,,di tengah covid 19 aja 

belum berakhir ...hari ini tambah lagi yg 

positif 4 ratus lebih 

kecewa berat bpjs covid belum 

positif ratus 
neg 

2935 

@Putra_Pmks @Gyoucancallme Gak 

nyangka & kecewa banget dengan 

kebijakan naikin iuran BPJS disaat 

pandemi. 

tidak nyangka kecewa bijak 

naikin iur bpjs pandemi 
neg 

2936 

@mohmahfudmd sebenarnya harapan 

rakyat kecil itu sederhana entah itu 

sekarang namanya bpjs atau askes yg 

penting rakyat dilayani dengan mudah 

gak ber thele2 tapi kenapa sejak dulu 

rakyat selalu kecewa? 

harap rakyat sederhana nama 

bpjs askes rakyat layan mudah 

tidak ber thele rakyat kecewa 

neg 

2937 Bener bangat. Lagi kecewa kenapa BPJS 

naik disaat saat kek gini 
kecewa bpjs neg 

2938 PHRI Maluku Kecewa Biaya BPJS 

Kesehatan Naik 

phri malu kecewa biaya bpjs 

sehat 
neg 

2939 
BPJS turun lalu naik lagi. Entah kenapa 

rada kecewa dengan kinerja BPJS saat 

ini. 

bpjs turun rada kecewa kinerja 

bpjs 
neg 

2940 

Jangan lagi berharap pada kapitalisme, 

hanya kecewa yang di dapat. Sebab 

kapitalisme hanya menindas rakyat kecil 

dengan segala cara termasuk BPJS. 

jangan harap kapitalisme 

kecewa kapitalisme tindas 

rakyat masuk bpjs 

neg 

2941 Kalo vaksin ga gratis aku kecewa sekali, 

buat apa dana bpjs~ 

vaksin tidak gratis kecewa dana 

bpjs 
neg 

2942 

Rugi g pake BPJS.. suatu saat anda akan 

tau gimana rasanya tanpa BPJS.. 

kenaikan premi blom seberapa dibanding 

klu kita pake biaya pribadi.. dan 

Alhamdulillah g pernah kecewa sm 

pelayanan RS kalau pake BPJS 

rugi pakai bpjs bpjs premi blom 

banding klu pakai biaya pribadi 

kecewa layan pakai bpjs 

neg 

2943 ea ea ea...sy jg ga pake bpjs sejak 

pembayaran dan pelayanan ngaco 

jangan tidak pakai bpjs bayar 

layan ngaco 
neg 

2944 

Assalamualaikum Yang Mulia Bapak 

Presiden, Saya sangat kecewa dengan 

pelayanan BPJS yang akhir2 ini selalu 

kami harus beli obat di luar apotek 

RSUD. Tidak ada solusi untuk 

penggantiannya. Apa ini akibat dari 

assalamualaikum mulia 

presiden kecewa layan bpjs beli 

obat apotek rsud tidak solusi 

ganti akibat iur mohon maaf 

keluh biaya 

neg 
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kenaikkan iuran? Mohon maaf saya 

mengeluh karena terlalu banyak biaya. 

2945 

sorry gw kecewa aja sama pelayanannya 

kenapa hrs seperti itu, kenapa bahasanya 

tidak lebih sopan? Orang tua saya dtng 

kesana untung berobat tp malah disambut 

seperti itu, kecewa. Wlpn pake bpjs 

memang knp? Kan setiap bulannya juga 

bayar, semoga gk ada lagi populasi 

seperti itu. 

sorry kecewa layan hrs bahasa 

tidak sopan orang tua dtng 

kesana untung obat sambut 

kecewa wlpn pakai bpjs knp 

bayar tidak populasi 

neg 

2946 

Silahkan percaya absolut kepada nakes, 

tapi jangan kecewa kalo pake pelayanan 

BPJS yang kelas rendah gak bisa dapet 

kamar cepet. 

silah percaya absolut nakes 

jangan kecewa pakai layan bpjs 

kelas rendah tidak kamar cepet 

neg 

2947 Pasien Kecewa, RSUD Ciamis 

Sementara Tak Layani Pasien BPJS 

pasien kecewa rsud ciamis tidak 

layan pasien bpjs 
neg 

2948 RSUD Ciamis Tolak Pasien BPJS 

Kesehatan, Warga Kecewa 

rsud ciamis tolak pasien bpjs 

sehat warga kecewa 
neg 

2949 Kecewa dengan Pelayanan Kantor BPJS 

Kesehatan Sekadau 

kecewa layan kantor bpjs sehat 

sekadau 
neg 

2950 

KECEWA dengan pelayanan pasien 

BPJS di RS SILOAM MANADO, pasien 

dipersulit, disuruh bolak balik 

melengkapi berkas padahal sudah ada 

surat rujukan dokter BPJS akibatnya 

pasien terpaksa bayar pakai dana pribadi 

& kartu BPJS belum bisa 

digunakan,pasien sedang sakit malah 

dipersulit 

kecewa layan pasien bpjs 

siloam manado pasien sulit 

suruh bolak lengkap berkas 

surat rujuk dokter bpjs akibat 

pasien paksa bayar pakai dana 

pribadi kartu bpjs belum pasien 

sakit sulit 

neg 

2951 ku tak peduli,sudah kecewa dengan bpjs.. acuh kecewa bpjs neg 

2952 BPJS Perangkat Tak Bisa Diklaim, 

Kades Kecewa 

bpjs perangkat tidak klaim 

kades kecewa 
neg 

2953 

Kami bayar mahal dan tidak benar-benar 

mendapat pelayanan maksimal dari 

#bpjs. Alasannya menunggu ada RS yang 

terima. Di situasi darurat masa kami 

masih harus menunggu?  Saya kecewa 

hari itu, saya marah hari itu.sampai jam 

21.05 anak saya lahir dan membuyarkan 

semua ketidakenakan 

bayar mahal tidak benarbenar 

layan maksimal alas tunggu 

terima situasi darurat tunggu 

kecewa marah jam anak lahir 

buyar ketidakenakan 

neg 

2954 pake bpjs, tp jujur agak kecewa dan sedih 

bgt 
pakai bpjs jujur kecewa sedih neg 

2955 

@deechanism @fuadi_fajar 

@na_dirsEhm sistim dagang bagaimana 

ya... Kalau penungakan pembayaran aja 

bisa berbulan2, padahal seperti obat dan 

tindakan kan ngak mungkin nunggu 

berbulan2 baru bisa terlaksana... Ini yg 

sistim dagang penungakan 

bayar obat tindak tidak tunggu 

laksana kecewa layan bpjs 

neg 
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bikin rs agak kecewa dengan pelayanan 

bpjs 

2956 Hari ini kecewa sekali baca berita bpjs 

kesehatan naik saat pandemi. 

kecewa baca berita bpjs sehat 

pandemi 
neg 

2957 

Percuma menaikkan iuran BPJS kalau 

sistem tata kelolanya ga diperbaiki, tetep 

aja bakal ngutang2, masyarakat dan 

nakes yg dirugikan  Kondisi krisis gini 

masih membebankan semuanya ke 

rakyat, kecewa bro 

iur bpjs sistem tata kelola tidak 

hutang masyarakat nakes rugi 

kondisi krisis beban rakyat 

kecewa abang 

neg 

2958 

Jujur sebenernya kecewa banget sih sama 

keplin-planan ini. Jujur sebenernya gue 

gangerti kenapa iuran BPJS ini harus 

dinaikkan jauh banget? Toh di praktiknya 

penerima BPJS ini masi suka 

dikesampingkan ama oknum loh padahal 

udah bayar mahal. 

jujur kecewa plinplan jujur 

gangerti iur bpjs praktik terima 

bpjs suka dikesampingkan 

oknum bayar mahal 

neg 

2959 

BPJS naik semua ikut kedata dari lapisan 

paling bawah, giliran dapat bantuan ajah 

gak semua yang miskin dapat !!  Kecewa 

boleh kan ? 

bpjs data lapis gilir bantu ajah 

tidak miskin kecewa 
neg 

2960 
Telp ke cs nya bpjs jawabannyabsgt ga 

profesional. Ngeselin. Udah kesekian kali 

kecewa sama BPJS. 

telpon bpjs jawabannyabsgt 

tidak profesional ngeselin 

sekian kali kecewa bpjs 

neg 

2961 

Selalu kecewa klw kontrol atau berobat 

ke RS Hermina Cileungsi   Entah karna 

emang pakai BPJS atau emang 

pelayanannya seperti ituh  Klw gak karna 

bokap gue operasi dan udah banyak 

rekam medisnya di situ gue lebih baik 

pindah RS   Setiap gue pindahin bokap 

gue ke RS lain 

kecewa klw kontrol obat 

hermina cileungsi pakai bpjs 

layan ituh klw tidak ayah 

operasi rekam medis pindah 

pindahin ayah 

neg 

2962 

@mpujayaprema @BPJSKesehatanRIiya 

bener mpu, udah 2 bulan sengaja sy ga 

bayar BPJS karena berat dan kecewa jg 

iuran hrs naik. 

mpu sengaja tidak bayar bpjs 

berat kecewa jangan iur hrs 
neg 

2963 

@BPJSKesehatanRI Hari Rabu tgl 6/5 

Saya datang ke BPJS jl. Proklamasi, 

ingin cetak kartu, namun satpam bilang, 

utk sementara nggak bisa, maka dgn rasa 

kecewa Saya pulang dan cetak kartu di 

tukang foto kopi. 

rabu tgl bpjs proklamasi cetak 

kartu satpam bilang tidak 

kecewa pulang cetak kartu 

tukang foto kopi 

neg 

2964 

Kesel, marah, kecewa, itulah yang suami 

rasakan. Ok kita masih positif thinking, 

hari Senin suami dateng lagi ke kantor 

BPJS dengan harapan datanya sudah 

diupdate (sesuai), antri udah 3 jam 

ternyata data masih juga ga sesuai 

kesal marah kecewa suami 

positif thinking senin suami 

kantor bpjs harap data diupdate 

sesuai antre jam nyata data 

tidak sesuai 

neg 

2965 Bener bangat. Lagi kecewa kenapa BPJS 

naik disaat saat kek gini 
kecewa bpjs neg 
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2966 

aku jadi orang yang paling kecewa 

karena ini, kemaren naik 2x lipat, bulan 

ini turun, juli naik lagi. whats wrong with 

you yang terhormat BPJS Kesehatan? 

orang kecewa kemaren kali 

lipat turun juli wrong with 

hormat bpjs sehat 

neg 

2967 Hari ini kecewa sekali baca berita bpjs 

kesehatan naik saat pandemi. 

kecewa baca berita bpjs sehat 

pandemi 
neg 

2968 

Percuma menaikkan iuran BPJS kalau 

sistem tata kelolanya ga diperbaiki, tetep 

aja bakal ngutang2, masyarakat dan 

nakes yg dirugikan  Kondisi krisis gini 

masih membebankan semuanya ke 

rakyat, kecewa bro 

iur bpjs sistem tata kelola tidak 

hutang masyarakat nakes rugi 

kondisi krisis beban rakyat 

kecewa abang 

neg 

2969 

Jujur sebenernya kecewa banget sih sama 

keplin-planan ini. Jujur sebenernya gue 

gangerti kenapa iuran BPJS ini harus 

dinaikkan jauh banget? Toh di praktiknya 

penerima BPJS ini masi suka 

dikesampingkan ama oknum loh padahal 

udah bayar mahal. 

jujur kecewa plinplan jujur 

gangerti iur bpjs praktik terima 

bpjs suka dikesampingkan 

oknum bayar mahal 

neg 

2970 

Sempat kecewa ada BPJS ni, kirain serba 

guna. Pas aku kerumah sakit mau berobat 

gunakan BPJS'nya malah petugas 

administrasi bilang ndak berlaku untuk 

aku yang sedang alami sakit prasaan... 

kecewa bpjs pas rumah sakit 

obat bpjs tugas administrasi 

bilang tidak berlaku alami sakit 

asa 

neg 

2971 

Saya sumur umur anti BPJS. Secara 

umum sebenarnya kalo bisa ngelak, anti 

kepada semua produk negara ini karena.. 

cukup berantakan. Selalu kecewa. 

sumur umur bpjs ngelak produk 

negara berantak kecewa 
neg 

2972 

@dinkesJKT  saya sangat kecewa dgn 

pelayanan puskesmas cngkarng krn saya 

ditolak, dgn alasan sya tdk terdaftar di 

BPJS, nmun sya memili?i kartu bpjs, sya 

disuruh ke bpjs cabang jakbar utk 

mencari informasi, sehrusnya petugas 

pelaynan di puskesmas memberi 

informasi sejelasnya. 

kecewa layan puskesmas 

cngkarng tolak alas tidak daftar 

bpjs nmun mil kartu bpjs suruh 

bpjs cabang jakbar cari 

informasi sehrusnya tugas 

pelaynan puskesmas informasi 

neg 

2973 

@BPJSKesehatanRI  halo, saya sudah 

masukkan laporan via dm medsos, telp 

call center, terkait kendala pembayaran 

yang dikatakan belum berhasil oleh pihak 

bpjs. Sudah 3x24 jam dan sampai saat 

tidak ada respon. Ada niat untuk 

memproses keluhan saya kah? Saya 

kecewa. lamban sekali. 

masuk lapor pesan media sosial 

telpon call center kait kendala 

bayar katak belum hasil bpjs 

kali jam tidak respon niat 

proses keluh kah kecewa 

lamban 

neg 

2974 

@BPJSKesehatanRI   kecewa sama 

pelayanan bpjs, saya bikin bpjs di puskes 

udah hampir sebulan lebih, bahkan 

sebelum ada corona sampe skrng blum 

jadi juga. Padahal penting bgt buat 

kecewa layan bpjs bpjs puskes 

belum corona blum lahir 

sebentar lahir 

neg 
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lahiran, dan sebentar lg mau lahiran. Jadi 

gimana nih pak? 

2975 

Mau Naik iuranya apa turun iuranya..sy 

tetep taat dan tdk kecewa dng 

BPJS,karena sanggat membantu sekali 

disaat sy dan keluarga sedang sakit dan 

tdk punya uang.. Semoga BPJS 

pelayananya semakin lebih baik lagi..tks 

iuranya turun iuranya taat tidak 

kecewa dng bpjs sanggat bantu 

keluarga sakit tidak uang bpjs 

pelayananya tks 

neg 

2976 Yah beginilah nasib peserta BPJS. Kali 

ini kecewa banget dengan RS ini. 
nasib bpjs kali kecewa neg 

2977 

@BPJSKesehatanRI @jokowi Saya 

heran disaat krisis dan rakyat tercekik 

karena dampak Covid 19..bayar iuran 

BPJS masih naik..padahal kenaikan Iuran 

sudah ditolak/dibatalkan MA..jgn rakyat 

makin kecewa dgn Presiden Krn akal2an 

BPJS ini 

heran krisis rakyat cekik 

dampak covid bayar iur bpjs iur 

tolak batal jangan rakyat 

kecewa presiden akal bpjs 

neg 

2978 

Bagaimana ini kejelasan iuran bulan 

April??? Rakyat dibuat terombang-

ambing. Kecewa kalo sampe iuran BPJS 

tidak kembali normal. 

iur april rakyat 

terombangambing kecewa iur 

bpjs tidak normal 

neg 

2979 
Kecewa dan Sakit Hati karena salah 

paham atas ketidakjelasan pernyataan Mr 

Jokowi, Tidak ditanggung BPJS. 

kecewa sakit hati salah paham 

ketidakjelasan nyata jokowi 

tidak tanggung bpjs 

neg 

2980 
@BPJSKesehatanRI Saya kecewa 

dengan pelyan bpjs lambat di tanganin 

jwb susah bgt jwb 

kecewa pelyan bpjs lambat 

tanganin susah 
neg 

2981 

Bahkan tes covid di rs aja bayar pake 

uang pribadi gabisa bpjs atau asuransi 

lainnya, sementara diluar satu2 

masyarakatnya dibantu buat cek 

kesehatan, apa salahnya sih dikasih tau 

aja setidaknya lokasi suspect itu, kecewa 

:( 

tes covid bayar pakai uang 

pribadi tidak bisa bpjs asuransi 

masyarakat bantu cek sehat 

salah kasih tidak lokasi suspect 

kecewa 

neg 

2982 @dondihananto Jujur aja BPJS klo ngk 

ditolong saya kecewa, 
jujur bpjs ngk tolong kecewa neg 

2983 

@BPJSKesehatanRI Tujuan bpjs kan 

untuk berobat ya min. Tapi kenapa kok 

kayak makin di persulit. Sekeluargaku 

daftar bpjs semua walaupun beda2 

kelasnya karna emang pisah kk. Aku 

termasuk orang yang support bpjs. Tapi 

hari ini aku kecewa banget. 

tuju bpjs obat urus sulit 

keluarga daftar bpjs beda las 

pisah kakak masuk orang 

support bpjs kecewa 

neg 

2984 @HumasFatmawati agak kecewa dengan 

pelayanan bpjs untuk poli ortopedi 
kecewa layan bpjs pol ortopedi neg 

2985 

Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku 

kecewa dengan pengelolaan Badan 

Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) 

Kesehatan. 

ketua dpr puan maharani 

mengaku kecewa kelola badan 

kelola jamin sosial bpjs sehat 

neg 
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2986 
Kebanyakan dr mereka yg aku tanya, 

kecewa dg pelayanan BPJS di kab 

jombang. 

kecewa layan bpjs kab jombang neg 

2987 
@zarazettirazr Beliau blg sangat kecewa 

dgn #BPJS, sehingga memutuskan 

hubungan kerjasama. 

bilang kecewa putus hubung 

kerjasama 
neg 

2988 

@BPJSKesehatanRI jelas saya kecewa! 

Saya bpjs bukan cuma2, saya bayar tapi 

tidak bisa di pakai dengan alasan konyol 

yang tidak bisa saya lihat! Tolong di 

tindak itu klinik nya mungkin memang 

malas proses bpjs mau nya terima uang 

cash 

kecewa bpjs bukan bayar tidak 

pakai alas konyol tidak lihat 

tolong tindak klinik malas 

proses bpjs terima uang cash 

neg 

2989 bangsat bayar pake bpjs bisa ga  gue tiap 

bulan bayar tp gaperna gue pake ni 

bangsat bayar pakai bpjs tidak 

bayar gaperna pakai 
neg 

2990 Salah satu warga yg susah payah urus 

bpjs. Setelah jadi malah naik harga 

salah warga susah payah urus 

bpjs harga 
neg 

2991 

@ghanieierfan Om  @ghanieierfan  

kalau ketemu sama orgnya, anjurkan utk 

ber KB. BPJS makin mahal,  kasian dg 

istrinya. 

temu orang anjur ber bpjs 

mahal kasihan istri 
neg 

2992 

@staysaferek @amirsyahoke 

@RachlanNashidik Kesehatan di 

proritaskan ? Hah buktinya bpjs naik 

semua test virus bayar.oh kebutuhan 

pokok juga makin mahal.bagaimana 

rakyat mau dan bisa menjaga kesehatan 

kalau tiap hari dikejar kebutuhan yg 

semakin menggila.biaya pendidikan aja 

walau libur tetap bayar kok. 

sehat proritaskan hah bukti bpjs 

test virus bayar butuh pokok 

mahal rakyat jaga sehat kejar 

butuh gila biaya didik libur 

bayar 

neg 

2993 Sehatnya rakyat 'mahal' BPJS dinaikan 

Ekonominya 'sulit' bansosnya dipotongin 

sehat rakyat mahal bpjs ekonom 

sulit bansosnya dipotongin 
neg 

2994 

Di RS serba pengen nangis dan sebel. 

Pelayanan BPJS ribet, yg bikin nangis 

tuh orang sepuh kesana sendirian/sama 

pasangannya udh sepuh juga jadi agak 

susah mereka pahamnya. Mau aku 

bantuin pun mereka takut sama org baru. 

Ada yg BPJSnya gak aktif ternyata 

anaknya belum bayar 

tangis sebal layan bpjs susah 

tangis orang tua kesana pasang 

tua susah paham bantuin takut 

orang bpjsnya tidak aktif nyata 

anak belum bayar 

neg 

2995 

@jogjamf Halo nder, kalau kamu punya 

bpjs kamu bisa ke puskesmas. Gratis 

kok.. tp kalau ga punya keknya kurleb 

bayar 26k an gtu 

nder bpjs puskesmas gratis 

tidak kek kurleb bayar 
pos 

2996 

@Bang_Zulz @macan1962 @CahRevan 

Enak ya bro rs di kota kmu .. pengalaman  

kakak saya di rs tempat gua pelayanan 

agak buruk kalau pakek kartu kis/bpjs. 

Milas klau bayat tunai ( gak pakek kartu 

kis/bpjs ) pelayanan no 1. Dlu abng gua 

enak abang kota alam kakak 

layan buruk pakek kartu kis 

bpjs milas bayat tidak pakek 

kartu kis bpjs layan tidak abng 

jtoh bawa jam belum tnganin 

pdhl bayar tidak pkek krtu 

neg 
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jtoh di bwa ke rs selama 2-3 jm blm di 

tnganin pdhl itu bayar tunai gk pkek krtu 

2997 @MegaPtr11 Untung ada BPJS untung bpjs pos 

2998 

Alhamdulillah operasi impaksinya 

bener2 gratis sampe obatnya juga gratis 

pake BPJS bahkan gigi yg lainnya jg 

dicabut tanpa ada bayaran lagi. Mantap 

operasi impaksinya gratis obat 

gratis pakai bpjs gigi jangan 

cabut bayar mantap 

pos 

2999 

Padahal para petinggi dan jajaran 

pengurus BPJS kaya-kaya semua tapi 

masih saja rakyat kecil diperas mana 

situasi lgi covid ekonomi kacau kerjaan 

ga menentu ya Alloh harus ngadu kesiapa 

ke pemerintah gak mau denger hanya 

Alloh lah satu satunya harapan. 

petinggi jajar urus bpjs 

kayakaya rakyat peras situasi 

lgi covid ekonomi kacau kerja 

tidak alloh ngadu perintah tidak 

dengar alloh harap 

neg 

3000 

@sevgilin_ @chillin_chiller 

@PolJokesID Pengalaman om dulu 

pernah operasi alhamdulillah bisa pake 

bpjs dan gak ribettt 

alam operasi pakai bpjs tidak 

ribett 
pos 
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