
BADAN

PETUNJUK PENGISIAN DAN VERIFIKASI
PERUBAHAN DATA PESERTA

PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Pengisian Daftar lsian Badan Penyelenggara Jaminan sosiai Kesehatan ini cukup 1 (satu) lembar untuk 1 (satu) keluarga dan agar dapat ditulis dengan jetas,
apabila memungkinkan diketikl ditulis dengan tinta hitam dan huruf balok serta beri tanda (r) pada kotak pilihan

Nomor ldentitas Peserta JKN-KlS
Tanggal Verifikasi : Tanggal Pelaksanaan verifikasi dilaksanakan
Petugas Verifikasi : Nama Petugas yang melakukan verillkasi
Petugas entry : Nama Petugas yang melakukan cnlril

Diisi oleh Petugas BPJS Kesehatarr

Jenis Peserta BPJS Kesehatan Beri tanda (-v) paCa kotak yang sesuai dengan jenisi kepesertaan

IIDENTITAS PESERTA
Nomor Kartu Keluarga (No. KK : Isi nonior kadu keluarga i-ang terlera pada kadu keiuarga

NIK lsi nomc,r ideniitas yang tertera pada kartu tanda penduduk (l(TPyKK

Nama sesuai dengan nama yang tercanlllm dalanr KTP

Nama Lengkap : ist nomor identitas bagi warga negara asing mengisi Nornor Kil AS/KlTAFlNoinor Visa Tinggal Terbatas

KITAS / KITAP/Nomor Visa Tinggal

Terbatas/ :

Nama Gadis lbu Kandung : isi dengan narna gadis ibu kandung

Nomor Telepon : isi sesuai dengan nomor kontak yang mudah dihubLrngi

Alamat Surat Menyurat : rsi sesuai dengan alamat tenrpat tinggal sekarang

Nomor NPWP : isi sesuai dengan Ncmor NPWP

Kelas rawat yang baru : iingkari dengan kelas rawat sesuai pllihan yang barLr fiika ada perubaharr)

ll Perubahan Susunan Anggota Keluarga dan FKTP

NomorNama : isi dengan nc,mor ui'ut

Hubungan Keluarga isi ciengan narna anggota keluarga berurutan sesuai dengan yang tercantum paCa Kartu Keluarga

Faskes TK I : lsi dengan hui:ungan keiuar"ga sesuai yang te!-cantum paOa Ka(u keluarga

Faskes Dr. Gigi isi Cengan krde dan Nama Faskes TK I

Isi dengan kode dan Nama Faskes Dr. Gigi (jika ada)
koionr ini hanya uniuk perubahan ciata Pekerja Pener"ima ljpah. lsikan nonrinal iuran berdasarkan k--las
perawalan yaeg dipilih, aiau cantumkan 1% untuk anggota keluarga lainnya yang te,lanEgung yaiiu anak

luran Nominal atau 1'/ountuk anak ke 4 , 
ke 4' cian seterusnya orang tuaimertua

dsV orang tua/mertua :

III PERUBAHAN PEKERJAAN

Nama lnstansi/perusahaan Sekarang : isi dengan nan'ia instansil perusahaan sekarang

Kode Satkeri Kode Badan Usaha : isi dengan kode BU/ Kode Satuan Kerla sekarang yarti; her"upa digit angka

Sekarang

Nama lnstansi Pembayar Gaji : hanya diisi bagi PPU/ Pensiunan Penyelenggara Negara

Kode Satker Pembayar Gaji : hanya diisi bagi PPU/ Pensiunan Penyelenggara Negara

Golongan Baru : hanya diisi bagi Pekerja Penerima Upah

Pangkat Baru : hanya diisi bagi Pekerja penerima Upah

Gajiiupah Baru : hanya diisi bagi Pekeria penerima Upah

TMT Gol Baru : hanya diisi bagi pekerja penerima Upah

Gaji/upah Baru : diisi cJengan nominal gajiiupah yang beru dan tLinjangan retap

III PERUBAHAN STATUS AKTIVASI

Nama Peserta Meninggal : isi sesuai dengan surat keterangan meningga!

Nomor Kartu Peserta : isi sesua! dengan sur.al keterangan menirrgga!

Nomor Akta/surat Kematian : isi sesuai oengan surat keterangan meninggai

Nama Peserta Yang Pindah : isi sesua! derrgan surat keterangan prnciah kewarganegaraan

Kewarganegaraan

Nomor Kartu Peserta : rsi sesuai dengan sui"at keterangan ptndah kewarganegaraan

Nomor Visa/paspor WNfusurat : isi sesuai dengan surat keterangan pindah kewarganegaraan

Keterangan

rv, pERsETuJUAN pEsERrA , lffi:Ylxxlffi*:H:il'ffi:;:ilj::.j,,1jln}::i*:":i!'i}:?T0""""'
surat pernyaiaan dari peserta terkait iuran yang dibayarkan untuk dihibahkan membantu

V, pERNyATAAN pESERTA " peserta lain yang membutuhkan dan rnemberrkan kuasa kepada BPJS Kesehatan untuk
mengelola dana amanal rxilik seluruh Peserta


