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1 Bagaimanakah cara loging, membuka aplikasi

insentif nakes dan mencari linx serta akses nya

Membuka aplikasi dengan panduan sbb : 

LINK APLIKASI

http://insentif-covid19.kemkes.go.id

LINK PANDUAN APLIKASI

https://rb.gy/m52rwj

LINK USERNAME DAN PASSWORD SEMENTARA

untuk fasyankes selain daerah

http://shorturl.at/ixBOP

untuk fasyankes daerah

https://bit.ly/34g1SNk

2 Bagaimana cara penggantian akun /password 

bila ada pergantian pimpinan satker/tim

verifikator

Jika hanya mengganti nama bisa diganti pada menu profil (di samping

tombol logout)

tetapi NIK/Username tidak berubah

jika merubah sekalian NIK  nya mohon di kirim ke DWI atau RAMA

NIK lama:

Nama Lama:

NIK baru:

NIK baru:

Contack

P Dwi (IT)

Hp.0896.5413.5585

P Rama (IT) 

Hp.0896.5413.5585

3 Jumlah Pasien tidak sesuai antara Aplikasi

SIRS dengan usulan Insentif

Mohon di tonton video  berikut

http://www.youtube.com/watch?v=H7EF5YSZBME

Contack

-B Putri (Datin Yankes)

Hp.0812.1329.5453

-P Dwi (IT)

Hp. 0896.5413.5585

4 Bagaimana cara mengingat supaya tidak lupa

loging password dan sandi aplikasi insentif

Di simpan dalam file Hp atau email dan dicatat yang mudah ditemukan

5 Apa saja persyaratan/dokumen yang harus di 

verifikasi dan harus masuk di uploud pada 

aplikasi insentif

Sesuai KMK 4239/2021, pada BAB IV Point 3 hal 30 yi; Ringkasan

usulan insenti, Srt tugas, SPMT, SPTJM, SK Tin Verifikator, Dokumen

Verifikasi (BAP), Penetapan Ruangan Perawatan Covid19, Pernyataan

nakes bhw ybs bertugas melayani covid di ruangan tsb.

https://rb.gy/m52rwj
http://shorturl.at/ixBOP
http://www.youtube.com/watch?v=H7EF5YSZBME
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6 Bagaimana cara memastikan bila usulan

dokumen insentif nakes telah terkirim, di 

verifikasi serta disetujui pusat.

Dokumen yang sudah lengkap di cek dan diteliti oleh verifikator kemudian di 

cek kembali (ttd, stampel, penjumlahan, daftar nama dll) di scan tidak lebih

dari 3 MB, untuk di input dlm aplikasi kirim ke pusat, jangan lupa tekan

tombol klik kirim.

7 Bagaiman merevisi/mengganti usulan / dokumen

bila sudah tertanjur di kirim namun akan direvisi.

Apabila ada kesalahan setelah dokumen di upploud sebelum diproses

pembayaran masih dapat diperbaiki, adapun untuk memperbaiki/merevisi

dapat menghubungi tim IT Pusat, dengan bermohon surat resmi kepada

BPPSDMK

TIM IT PUSAT

P Dwi

Hp.0896.5413.5585

P Rama 

Hp.0896.5413.5585

8 Bagaimana melihat perkembangan usulan

insentif pada aplikasi bahwa usulan yang di kirim

tsb ditolak atau diproses pembayaran

Dipantau dalam aplikasi, pada status terlihat disetujui oleh verifikator pusat, 

apabila telah terbayarkan maka status akan berubah menjadi selesai

9 Bagaimana cara mengecek dan mengetahui

jumlah nominal bagi faskes dan nakes yang 

dibayar/ transfer dana insentif sesuai usulan dan 

ingin berkonsultasi karena belum sesuai antara

jumlah nominal yang diusulkan / terdapat selisih

transfer kurang atau lebih serta terkait tehnis

tabungan inaktif/blokir supaya mendapatkan

akses aktifasi.

Mengecek transfer tersebut (cek rekening koran) dengan usulan awal waktu

diinput di aplikasi, namun apabila tidak sesuai antara jumlah nominal yang 

diusulkan / terdapat selisih transfer kurang atau lebih serta terkait tehnis

tabungan inaktif/blokir supaya mendapatkan akses aktifasi, maka dapat di 

konsultasikan kepada Tim Keuangan Pusat, 

atau melalui informasi dashboard yang akan di sampaikan segera

/beberapa waktu lagi sedang di persiapkan

Tim Keuangan Pusat

B Armey

Hp.0813.8075.2573

B Dwita

Hp.0812.8592.6700

B Hera

Hp.0818.0708.0565

B Endang

Hp.0812.8167.3035

10 Usulan Rekening baru bagi nakes yang baru

diusulkan, belum penah diusulkan sebelumnya?

Dan yang penah bekerja di tempat lain dan 

sudah pernah diusulkan insentif dengan no 

rekening sebelumnya

Nakes diusulkan dengan Format yang telah ditentukan dikirim dan 

dihubungi CP tim Keuangan Pusat, 

No Rekening yang pernah diberikan kepada nakes sebelumnya yang saat

ini bekerja ditempat Faskes lain tetap masih dapat digunakan, dapat diinput

pada aplikasi.

11 Bagaimana rekening nakes yang bekerja di 2 

tempat/RS/ Faskes?

Nomor Rekening yang pernah diberikan kepada nakes pada Faskes

sebelumnya yang saat ini bekerja juga ditempat Faskes lain tetap masih

dapat digunakan, yang dapat diinput pada aplikasi hanya 1 rekening saja.
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12 Bagaimana bila ada nakes yang 

mempunyai 2 Rekening, dikarenakan

duobel usulan dengan nama berbeda? 

Namun NIK sama

No. Rekening yang digunakan satu dan dapat di pilih salah satu dari rekening

yang didaftarkan/ disampaikan, yang sebelumnya harus di sampaikan / 

koordinasikan dengan tim keuangan Pusat.

13
Bagaimana bila nakes belum menerima

buku Tabungan dan kartu ATM dari

Bank Himbara dan BSI

Segera melaporkan serta menghubungi Pihak Bank Himbara dan BSI agar 

dilakukan koordinasi dengan kantor Bank cabang terdekat dari Faskes, untuk

menentukan waktu dan tempat penerimaan Buku tabungan dan ATM

-P Firman(Mandiri)

Hp.0813.3898.90943

-B Emil (BNI)

Hp.0812.1377.2246

-P Riza (BRI)

Hp.0818.0802.0288

-Toni Kartono (BSI)

Hp.0857.1885.8882

14 Bagaimana cara meng update data 

nakes kedalam SISDMK (Sistem

Informasi SDM Kesehatan)

Update nakes ke dalam SISDMK (Sistem Informasi SDM Kesehatan) diperlukan 

untuk menemukan NIK dari nakes tsb dan segera dapat dimasukan untuk di 

usulkan pada insentif nakes di aplikasi

Adapun bila ada kesulitan hub tim datin BPPSDMK

-P Timor(Datin BPPSDM)

Hp. 0812.8622.4026

15 Batas waktu pengajuan Insentif nakes

setiap bulan?

Pengusulan Insentif nakes yang 

terlambat

Batas tenggang waktu pengajuan insentif nakes pada aplikasi insentif mengikuti

pemberitahuan resmi dari BPPSDMK untuk dana yang di bayarkan oleh APBN 

oleh Satker Sesbadan PPSDMK, biasanya dalam kondisi normal ditetapkan input 

data mulai per tgl 2 sd 15 pada bulan berikutnya.

16
Bagaimana pengusulan Insentif nakes

yang terlambat

Usulan insentif nakes yang terlambat, sebagai punishmen akan diminta

menunggu kebijakan /keputusan pimpinan dan diminta untuk bermohon

mengusulkan secara resmi dengan surat ditujukan kepada Kepala Badan PPSDM 

Kemenkes RI

17 Terkait dana BOKT/DAU/DBH bagi

Faskes daerah, apabila usulan insentif

nakes yang ditetapkan oleh daerah

lebih rendah dari PMK 113/2021 dan 

KMK 4239/2021

Apabila dana tsb lebih rendah dari batas tertinggi yang ditetapkan oleh pusat

berdasarkan PMK 113/2021 dan KMK 4239/2021, maka dapat dihitung secara

konversi atau dihitung terlebih dulu dengan kertas kerja utk disesuaikan dengan

standar daerah yang ditetapkan oleh perda setempat,

Kertas kerja hasil konversi disimpan sebagai bukti riil yang ditetapkan, dapat

diinput ke dalam aplikasi dan sebagai bukti dapat di uploud dalam aplikasi insentif

sepanjang masih sekitar 3 MB.
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18 Hal-hal terkait usulan rekruitmen bagi

para Relawan yang menangani

Covid19

Tata cara pengusulan para Relawan dari Faskes dapat dikonsultasikan kepada Tim 

Set KTKI BPPSDMK, untuk memudahkan komunikasi dapat menghubungi CP 

penanggung jawab Relawan

Tim Set KTKT BPPSDMK

-B Desi

Hp. 0852.1771.4321

-B Yeni

Hp. 0819.0820.0008

19
Hal-hal terkait usulan insentif bagi

PPDS /Residen

Pengusulan insentif bagi PPDS / Residen dari RS Pendidikan dan RS jejaring

dapat dikonsultasikan kepada Tim PuskatMutu SDMK

Tim Puskatmutu SDMK

-B Widya

Hp. 0857.1717.8737

20 Hal-hal terkait usulan insentif bagi

PIDI/Dokter Intersip

Pengusulan insentif bagi PIDI /Intersip dari RS Wahana dan Puskesmas wahana

dapat dikonsultasikan kepada Tim Pusrengun SDMK Tim Pusrengun SDMK

-P Tumpal

Hp.0813.1700.2638

21 Bagaimana mengurus santunan

Kematian bagi nakes yang gugur dalam

tugas menangani Covid19

Bagi tenaga kesehatan yang gugur karena terpapar covid19 saat bertugas dapat

diusulkan santunan kematian kepada BPPSDMK dengan cara mengusulkan lewat

aplikasi dari faskes dimana almarhum bertugas dengan syarat yang telah

ditetapkan KMK 4239/2021 BAB IV hal 34, yaitu melengkapi berkas yang telah

ditentukan, Adapun untuk mendapatkan keterangan lebih jelas dapat berkonsultasi

dengan tim Pusat

Tim Santunan Pusat

-B Esde Dian

Hp.0819.7779.4790

-B Yuyun

Hp. 0815.7017.955

22 Bagi Faskes yang baru bergabung

serta baru mengusulkan insentif nakes

serta bagi petugas admin, tim verifikator

RS/ Faskes yang belum sepenuhnya

mengetahui peraturan dan ketentuan

serta aplikasi dan panduan

Faskes / admin serta tim verifikator yang belum sepenuhnya mengetahui

peraturan/ketentuan , aplikasi dan panduannya dapat membuka akses Vidio

Youtobe dan berkonsultasi via WA group, telegeram dengan teman sejawat faskes

yang lain yang telah mengerti dan berpengalaman.

Disarankan para admin, verifikator mempelajari KMK 4239/2021 berikut lampiran

dan panduannya



TERIMA KASIH


