
 

 

ASIK_KEBUMEN 

Jaminan Kesehatan yang merupakan pelayanan hak dasar 

dalam sektor kesehatan akan memasuki era baru. Tahun 

2014, mulai bulan Januari akan dilaksanakan Jaminan 

Kesehatan Nasional ( JKN ) melalui BPJS Kesehatan, yang 

pelaksanaannya akan diampu oleh PT ASKES yang 

bertranformasi menjadi BPJS Kesehatan. 

 

Komunitas Informasi Pojok JKN sebagai komunitas 

dampingan K3D (Komite Kajian Kebijakan Daerah) 

Kebumen dalam program ASIK_KEBUMEN kerja sama 

dengan MEDIALINK JAKARTA, yang telah terbentuk pada 

Agustus 2013 berupaya untuk terlibat secara langsung, 

mendukung persiapan dan pelaksanaan JKN melalui BPJS 

Kesehatan. Upaya–upaya kongkret untuk menambah 

pengetahuan warga, apa itu JKN mulai disosialisasikan.  

 

Bahkan komunitas tersebut berinisiatif membuat akses 

informasi untuk warga tentang JKN melalui “POJOK  JKN: 

Warga Takon Apa Kuwe JKN” dengan hotline sms bagi 

warga untuk tahu lebih jauh tentang JKN melalui layanan 

sms no: 0878.4839.4849. 

 

Melalui akses POJOK JKN: “Warga Takon Apa Kuwe 

JKN?”, K3D dan komunitas akan berupaya untuk 

melakukan transfer pengetahuan tentang regulasi JKN, 

seluk beluk JKN, serta hal paling vital yaitu kepesertaan 

JKN. Dimana peserta JKN melalui BPJS Kesehatan ada 2 

yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang terdiri atas fakir 

miskin, orang yang tidak mampu, dan cacat total yang 

merupakan peserta jamkesmas, iuran bulanan nya akan 

ditanggung Pemerintah, sedang bagi Non PBI iurannya 

ditanggung sendiri, termasuk bagi pemberi kerja. 

Berdasarkan PP 101 Tahun 2012  tentang Penerima 

Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, pada Bab VIII 

Ketentuan Penutup Pasal 15 huruf a disebutkan: bahwa 

“penetapan jumlah PBI Jaminan Kesehatan pada 

tahun 2014 dilakukan dengan menggunakan hasil 

Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 

2011” sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh 

Menteri”. 

 

Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 

2011 dari basis data terpadu Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) 

pusat, Kabupaten Kebumen menunjukan sebagai 

daerah yang warga miskinnya cukup tinggi. Hal ini 

tampak dari jumlah jiwa miskin di Kabupaten Kebumen 

mencapai 690.275 jiwa, dengan perincian sbb: 
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Gendu-Gendu Rasa JKN Bersama BPS dan DINKES 

 

 
- KK Sangat Miskin mencapai 26.915 KK 
- KK Miskin mencapai 35.763 KK. 
- KK Hampir Miskin mencapai 49.514 KK. 
- KK Rentan Miskin 68.153 KK 
Total KK Miskin mencapai 180.345 KK,  dimana 
jumlah Jiwa Miskinnya adalah 690.275 jiwa. 
 
Data tersebut dalam kepesertaan Jaminan 
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalah: 

 

- Sebagai Peserta Jamkesmas 2013 mencapa 649.291  
jiwa  (sesuai dengan data PPLS tahun 2011 ). 

- Sebagai  Peserta Jamkesda  mencapai 40.984 jiwa 
(didanai oleh APBD Kabupaten). Sebagai Peserta 
Jampersal mencapai 21.117 jiwa. 

 

Realitas diatas, menjadikan  tanggungjawab  Pemerintah 

Kabupaten Kebumen menjadi sangat berat. PemKab 

harus menjamin bahwa 690.275 jiwa warga miskin 

peserta jamkesmas/jamkesda ( 180.345 KK ) harus 

dijamin kepesertaannya dalam JKN BPJS Kesehatan pada 

bulan Januari tahun 2014, melalui migrasi kepesertaan. 

Halaman 2 
Pojok Utama 

PemKab Kebumen juga harus menjamin, bahwa pada 

saat pembaharuan pendataan peserta BPJS Kesehatan 

melalui BPS, tidak akan ada warga miskin yang belum 

terdaftar sebagai peserta Jamkesmas/Jamkesda, akan 

tercecer dalam pendataan sehingga hak – haknya untuk 

menikmati layanan kesehatan dasar melalui JKN BPJS 

Kesehatan akan teramputasi. Pelibatan RT RW dalam 

pembaharuan pendataan adalah mutlak hukumnya. 

Komunitas Informasi Pojok JKN bersama K3D Kebumen 

akan mengawal langsung pendataan yang dilakukan. 

Dengan demikian, tujuan Pemerintah dalam melayani 

pelayanan dasar sektor kesehatan untuk warga miskin 

betul-betul akan terwujud. Kekacauan data Jamkesmas 

maupun ketidakjelasan informasi/pelayanan kesehatan 

peserta Jamkesmas tidak akan terulang kembali di era 

BPJS 2014. Kekacauan data peserta bisa di perbaiki 

dengan pola pendataan yang akurat, kriteria yang jelas 

dan betul-betul melibatkan RT. Sedangkan perbaikan 

pelayanan kesehatan harus menjamin seiring dengan 

adanya BPJS kesehatan dan peraturan-peraturan yang 

menjamin kesehatan warga miskin/tidak mampu. 
 

Pojok Berita 
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Komunitas Informasi Pojok JKN mengadakan acara „gendu-

gendu rasa„ (diskusi) bersama warga masyarakat. Hadir dalam 

acara tersebut narasumber dari BPS Kebumen, Bapak 

Fahrudin Tri Ubajani, SSi, MSi dan juga Kepala Dinas 

Kesehatan Kebumen, dr Hj Rini Kristiani, SKM.MKes. Acara 

di hadiri 50 peserta lebih terdiri dari berbagai macam unsur 

perwakilan desa Kutosari, mulai dari ketua RT/RW, tokoh 

masyarakat, penerima Jamkesmas, non penerima 

  

Pojok Berita 



Halaman 3 

Komunitas Informasi POJOK JKN Kebumen adalah komunitas yang bergerak secara spesifik dalam aktualisasi isu 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Komunitas ini dirasa sangat penting adanya di tengah minimnya sosialisasi, 
pemahaman, transformasi informasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang sistem Jaminan Kesehatan Nasional 
yang akan diberlakukan mulai Januari 2014. Komunitas ini akan mengawal dan memperjuangkan warga miskin/tidak 
mampu yang tidak masuk ke dalam PBI (Penerima Bantuan Iuran) untuk bisa masuk ke dalam Jamkesda atau masuk 
dalam PBI pada pendataan dan pada setiap update data kepesertaan JKN. Juga akan mengawasi pelayanan 
kesehatan di rumah sakit, puskesmas, klinik dan dokter yang di tunjuk sebagai mitra BPJS Kesehatan. Pelayanan 
kesehatan harus di pastikan sesuai dengan peraturan yang ada. Komunitas ini terbentuk pada Agustus 2013 di fasilitasi 
oleh K3D (Komite Kajian Kebijakan Daerah) Kebumen (www.k3dkebumen.wordpress.com) kerjasama dengan 

Perkumpulan Media Lintas Komunitas (Medialink) Jakarta (www.asik-medialink.org)   

Komunitas Informasi Pojok JKN 

 

Jamkesmas. Peserta dari desa lain juga hadir perwakilan dari 

desa Jatiroto Buayan, Panjer, Kedawung Pejagoan dan 

Podoluhur Klirong, serta dari Desa Trikarso Sruweng. Kegiatan 

ini adalah rangkaian acara komunitas informasi pojok JKN 

dalam mengawal jalannya jaminan kesehatan untuk warga 

miskin di Kebumen. 

 

Bapak Fahrudin dari BPS Kebumen menyampaikan tentang 

pola, kriteria dan mekanisme pendataan PPLS tahun 2011 yang 

di jadikan acuan data peserta Jamkesmas. BPS sebagai 

pelaksana pendataan, sedangkan verifikasi data untuk program 

yang ada di lakukan oleh pusat, TNP2K. Data usulan setelah di 

verifikasi menjadi bentuk data penerima bantuan mulai BLSM, 

Raskin dan Jamkesmas.  

 

Siklus pendataan PPLS berjalan periodesasinya 3 tahunan. 

Diawal tahun 2014 mestinya PPLS 2014 ada. Kalau pun 

dilaksanakan, kami minta bantuan warga semua utamanya 

ketua RT harus benar-benar terlibat dan memberikan 

keterangan dengan jujur dan apa adanya, tandasnya. 

Pendataan BPS juga sering di lakukan di bulan puasa dengan 

tujuan, semua yang terlibat bisa jujur dalam memberikan 

keterangan, mulai dari petugas, warga yang di data sampai 

kepada ketua RTnya. 

 Nara sumber dari dinas kesehatan, dr Hj Rini Kristiani, 

SKM.MKes menyampaikan pola migrasi kepesertaan BPJS 

kesehatan tahun 2014. Prinsipnya adalah semua warga 

negara harus menjadi peserta jaminan kesehatan tahun 

2014 yang akan datang. Ada dua macam, yang di biayai 

Pemerintah (PBI) dan yang membayar iuran sejumlah uang 

ke BPJS Kesehatan. Nah, yang peserta Jamkesmas 

sekarang otomatis menjadi peserta yang iurannya 

dibayarkan Pemerintah di BPJS Kesehatan dengan di 

batasi maksimal setiap KK 5 orang, yang lebih dari 5 orang 

nanti membayar iuran sendiri dengan ketentuan yang ada 

besok. Yang tidak dibayarkan Pemerintah (non PBI) iuran 

sendiri termasuk warga asing yang sudah 6 bulan bekerja di 

Indonesia, kata beliau. 

 

Bagaimana dengan warga miskin yang tidak mempunyai 

kartu Jamkesmas?. Pemda menyediakan program 

Jamkesda namun dana pembiayaanya sharing 50%, yang 

bersangkutan juga harus membayar yang 50% selebihnya. 

Ini karena keterbatasan anggaran. Inipun berlaku untuk 

rawat inap, sedangkan rawat jalan seperti periksa dan 

kontrol itu warga sendiri yang menanggung, tandasnya. 

Dalam kesempatan itu, kedua nara sumber menyambut baik 

adanya Komunitas Informasi Pojok JKN Kebumen untuk 

mampu bekerja sama dengan BPS dan Dinas Kesehatan 

dalam mengawal jalannya JKN 2014.  
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KUNJUNGI SITUS: 

Kepala PT ASKES 
Kebumen Bapak Suwarto 
(kiri) juga menyempatkan 
hadir ke Dinas Kesehatan 
setelah memberikan 
keterangan pers  di 
gedung press center 
Kebumen berkait dengan 
kesiapan PT ASKES di 
2014. Beliau siap untuk 
bekerjasama dengan 
Komunitas Informasi 
Pojok JKN untuk turun ke 
masyarakat langsung 
berkait dengan 
transformasi informasi PT 
ASKES akan menjadi 
BPJS Kesehatan 2014. 
Beliau, juga mengirimkan 
dokumen kesiapan PT 
ASKES kepada 
komunitas, selang 1 hari. 

Kepala Dinas Kesehatan 
dr Hj Y. Rini K, MKes 
(kanan)  menemui 
Komunitas Informasi 
Pojok JKN. Ini adalah kali 
kedua bertemu dengan 
komunitas setelah 
pertemuan pertama pada 
diskusi publik pada 
19/09/2013. Beliau 
sangat menyambut baik 
adanya komunitas untuk 
bersama-sama 
mengawal pelaksanaan 
Jaminan Kesehatan 
Nasional.  Beliau juga 
memberikan dokumen 
yang di minta komunitas 
yaitu tentang profile 
kesehatan dan dokumen 
kesiapan menghadapi 
era BPJS 2014.                    

Kepala Bidang Pelayanan 
Medik, dr Y Tri, mewakili 
Direktur RSU Kebumen 
(kiri)  menemui komunitas 
di ruang Direktur RSUD 
Kebumen. Di 2013 ini RSU 
mempunyai 250 ranjang 
untuk perawatan peserta 
Jamkesmas. Di 2014 
RSUD menyiapkan 400 
ranjang dalam rangka 
menyambut JKN 2014.  

Peserta Jamkesmas 
mendapat layanan rawat 
inap 1 kali dalam 1  bulan. 
Bila bulan berikutnya sakit 
lagi, peserta ,tetap diterima 
dan mendapat pelayanan. 
Syarat mendapat layanan 
adalah bisa menunjukkan 
sebagai peserta (Kartu 
Jamkesmas).  

Permintaan Informasi Komunitas Langsung Di Respon 

 

www.asik-medialink.org 

Dalam rangka memperingati hari hak untuk tahu sedunia (Right To Know Day) yang ke-
11 (sebelas), Komunitas Informasi Pojok JKN melakukan roadshow, audiensi 
dengan badan publik kesehatan Kebumen. Roadshow dilaksanakan pada Senin 30 
September 2013 diikuti oleh 9 peserta perwakilan komunitas. Roadshow dilakukan di 5 
tempat yaitu mulai dari Puskesmas Kebumen III, Kantor Kepala Desa Kutosari, Dinas 
Kesehatan Kebumen, PT ASKES Kebumen dan RSUD Kebumen 

Dalam audiensi tersebut, komunitas menyampaikan surat permohonan informasi ke 3 
institusi kesehatan yaitu Dinkes Kebumen, PT ASKES dan RSUD Kebumen. Isi surat 
permintaan informasi terkait dengan kesiapan institusi kesehatan Kebumen dalam 
menghadapi pelaksanaan JKN 2014. Surat permintaan informasi di ajukan oleh 
komunitas juga dalam rangka praktek langsung prosedur formal proses permintaan 
informasi sesuai yang di atur dalam UU KIP. Ketiga surat permintaan informasi dari 
komunitas langsung di respon dan di berikan dokumen sesuai permintaan komunitas. 

Sebelum roadshow, komunitas mengadakan pelatihan akses media dan produksi 
informasi pada Jumat-Sabtu, 27-28 September 2013 bertempat di sekretariat K3D 
Kebumen di ikuti oleh 25 peserta, juga menghadirkan narasumber dari Perkumpulan 
Media Lintas Komunitas (Medialink) Jakarta.  

Roadshow Ke Badan Publik  

Halaman 4 
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Pojok Kegiatan 

Pertemuan  Badan Publik 
yang pertama dengan 
Kepala Puskesmas  
Kebumen III (kanan), 
Bapak Tri Tunggal Eko 
Sapto, SKM MPH. Beliau 
menyatakan siap bekerja 
sama dengan Komunitas 
Informasi Pojok JKN 
untuk mengawasi, 
mengawal langsung 
jalannya pelayanan 
Jaminan Kesehatan 
Masyarakat (Jamkesmas) 
maupun JKN 2014 nanti 
agar maksimal. LSM 
bukan ancaman, 
Tandasnya. Beliau siap 
menerima masukan dari 
komunitas. Dan 
mempersilahkan untuk 
sering datang ke 
Puskesmas III. 

www.k3dkebumen.word
press.com   
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