
 

 

-KEBUMEN 

Diskusi publik tentang Jaminan Kesehatan Nasional pada 
hari Kamis, 21 November 2013 di Trikarso, akan di 
tindaklanjuti secara serius oleh Kepala Desa Trikarso, 
Sutrisno, beserta jajaran pemerintah desa sampai ke tingkat 
RT. Diskusi publik pada hari itu di hadiri oleh narasumber 
dari Kepala Dinas Kesehatan Kebumen, dr Hj. Rini K SKM, 
MKes, dan Kasie Statistik Sosial BPS (Badan Pusat Statistik) 
Kebumen, Fakhrudin Tri Ubajani, SSi, MSi. Dinas Kesehatan 
menyampaikan tentang persiapan menghadapi era BPJS 
Kesehatan pada 1 Januari 2014. Sedangkan BPS 
menyampaikan tentang pola pendataan BPS pada 
Pendataan PPLS (Program Perlindungan Sosial) tahun 2011 
silam. Dalam kesempatan itu, dr Hj Rini menyampaikan, 
peserta Jamkesmas tahun 2013 akan secara otomatis 
menjadi peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) BPJS 
Kesehatan. Iuran sebesar Rp 19.225 di tanggung 
pemerintah. Program Jamkesda 2014, Kebumen masih tetap 
ada untuk mengakomodir peserta yang tidak masuk 
Jamkesmas/PBI. Namun, Jamkesda tahun 2014 masih untuk 
pembiayaan dan dengan pola sharing 50 %, maksimal 2,5 
juta untuk pelayanan perawatan di RSUD (rujukan) 
Kebumen. Yang tidak menjadi peserta Jamkesmas/PBI, 
berarti mendaftar sendiri ke BPJS Kesehatan. Bapak 
Fakhrudin Tri Ubajani menyampaikan, BPS hanya mendata 
rumah tangga sasaran, bukan rumah tangga miskin. Tidak 
pula menentukan kriteria dan klasifikasi warga miskin yang 
akan menerima bantuan. Yang melakukan itu adalah TNP2K 
pusat (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan 
Kemiskinan). Jadi, pendataan dari BPS kemudian di 
serahkan dan di olah oleh TNP2K. Semestinya, sebelum 
manjadi data tetap yang akan menerima program bantuan, 
ada proses verifikasi yang melibatkan Pemkab, namun di 
Kebumen itu tidak dilakukan.              

Pemdes Trikarso Lakukan Validasi Data 

Validasi peserta Jamkesmas dan kuota peserta program 

Jamkesda harus di update sebelum 1 Januari 2014, 
tegas kepala desa Trikarso, Sutrisno. Menurutnya, 
validasi data kepesertaan sangat perlu di lakukan, 
mengingat banyak warga peserta Jamkesmas desa 
Trikarso yang sudah meninggal, dan peserta yang sudah 
menetap di daerah perantauan. Terlebih, peserta 
Jamkesmas akan secara otomatis menjadi peserta PBI 
BPJS Kesehatan pada Januari tahun 2014. 

Langkah Pemdes Trikarso mendapat dukungan penuh 
dari Komunitas Informasi Pojok JKN dalam program 
Akses Informasi Berbasis Komunitas 
(ASIK_KEBUMEN). Hariyanto, mewakili Komunitas 
Informasi Pojok JKN ASIK_KEBUMEN menyampaikan, 
peserta Jamkesmas di Kecamatan Sruweng mencapai 
29.183 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 14.830 jiwa 
dan perempuan sebanyak 14.353 jiwa. Sedangkan untuk 
desa Trikarso sebanyak 1.786 jiwa dengan rincian 899 
laki-laki dan 887 perempuan. Validasi juga akan di 
lakukan bagi peserta Jamkesda desa Trikarso, walaupun 
program Jamkesda Kebumen belum secara otomatis 
menjadi peserta PBI dalam BPJS Kesehatan tahun 2014, 
seperti yang di sampaikan Kepala Dinas Kesehatan 
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Kertas Tuntutan Untuk DPRD 

 

Kebumen dr Rini Kristiani SKM, MKes dalam acara 
tersebut. Namun jika sewaktu-waktu program Jamkesda 
terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, peserta Jamkesda 
sudah di validasi sesuai dengan kondisi terkini. 

Validasi kepesertaan bertujuan untuk mengidentifikasi 
peserta yang sudah meninggal, dan warga yang sudah tidak 
menjadi warga Trikarso tetapi masih tercantum dalam 
kepesertaan Jamkesmas di desa Trikarso. Peluang ini, akan 
di ganti untuk warga miskin lainnya di Trikarso yang belum 
tercover dalam pendataan Jaminan Kesehatan apapun. 

Halaman 2 Pojok Utama 

Termasuk untuk antisipasi, bila mana betul-betul ada 
pembatasan jumlah peserta untuk KK miskin PBI BPJS 
Kesehatan yang hanya 5 jiwa per KK. Pemerintah desa 
juga akan melakukan pemetaan dan validasi data agar 
prinsip keadilan di tingkat desa juga bisa terwujud. Validasi 
data akan melibatkan unsur RT dan RW, dimana data 
validasi di tingkat RT akan dikompilasi ditingkat RW 
sebelum diserahkan ke tingkat desa. Ditingkat desa, hasil 
vailidasi akan diverifikasi yang hasilnya akan 
dipublikasikan selama 7 hari, untuk mendapatkan 
masukan dari warga masyarakat desa Trikarso. 

 
 

Komunitas Informasi Pojok JKN Kebumen terbentuk pada 
tanggal 26 Agustus 2013, yang di fasilitasi oleh K3D (Komite 
Kajian Kebijakan Daerah) Kebumen bersama Perkumpulan 
Media Lintas Komunitas (Medialink) Jakarta. Program yang di 
usung adalah ASIK (Akses Informasi Berbasis Komunitas) 
sektor kesehatan. Adalah satu komunitas yang bergerak 
secara spesifik dalam akses informasi dan aktualisasi isu 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Komunitas ini di sambut 
baik oleh banyak kalangan mulai dari warga biasa sampai 
pejabat. Di sambut baik, di tengah minimnya sosialisasi, 
transformasi informasi kepada masyarakat sampai tingkat 
bawah tentang Jaminan Kesehatan di Kebumen. Terbatas 
ruang dan akses informasi sektor kesehatan dari pemerintah 

daerah, membuat Komunitas ini ikut mendorong masyarakat 
agar aktif mencari informasi serta memanfaatkan informasi 
yang di dapatkan. Komunitas juga selalu mendorong di tataran 

kebijakan pemerintah daerah, agar segala informasi yang 
menjadi hak warga untuk tahu, untuk dipublikasikan, tanpa di 
minta sekalipun. Kebijakan anggaran sektor kesehatan, juga di 
dorong agar betul-betul berpihak kepada warga miskin yang 
berhak mendapat jaminan kesehatan. Pada tanggal 25 
November 2013, Komunitas mengirimkan surat / kertas 
tuntutan yang di tujukan kepada Ketua DPRD, Wakil Ketua 
DPRD, Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan seluruh anggota DPRD 
Kebumen. Substansi kertas tuntutan secara garis besar adalah 
mendesak DPRD Kebumen untuk melakukan hal hal sebagai 
berikut: 

1. Menjamin warga miskin Kebumen, yang belum tercover 
dalam kepesertaan Jamkesmas dan Jamkesda, agar dapat 
menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKN BPJS 
Kesehatan, yang iuran atau premi bulanannya ditanggung 
oleh APBD Kebumen tahun 2014. 

Pojok Berita 
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Halaman 3 

Rustam, Tukang Becak Yang Luput Dari Pendataan 

 

2. Mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen, 
untuk melakukan pendataan bagi warga miskin, warga 
yang tidak mampu, serta warga yang cacat total di 
Kabupaten Kebumen, yang belum tercover dalam 
kepesertaan Jamkesmas dan Jamkesda, dalam rangka 
pembiayaan iuran atau premi bulanan mereka dari alokasi 
anggaran APBD Kebumen tahun 2014. 

3. Menjamin bahwa alokasi Jamkesda melalui APBD 
Kebumen tahun 2014, akan dipergunakan untuk 
menanggung iuran atau premi bagi warga miskin, tidak 
mampu, serta cacat total untuk masuk dalam PBI,     yang 
merupakan warga miskin hasil pendataan yang dilakukan 
oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen (warga miskin non 
peserta Jamkesmas dan Jamkesda). 

4. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan 
JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan di Kabupaten 
Kebumen bersama-sama masyarakat, sampai dengan 
terbentuknya Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) 
Kabupaten, yang mempunyai tugas mengawasi 
pengelolaan JKN oleh BPJS Kesehatan. Hal ini agar 
pengelolaan iuran atau premi yang dikelola oleh BPJS 
Kesehatan sesuai dengan peruntukkannya, dan tidak 
disalah gunakan. 

5. Melakukan Pengawasan terhadap klaim – klaim yang 
diajukan oleh pihak rumah sakit yang kerja sama 
dengan BPJS Kesehatan. 

 

Profil PBI 
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Adalah seorang kepala keluarga yang sehari-harinya 

bekerja mengayuh becak yang biasa menunggu 

langganannya di pasar Mertokondo Kebumen. 

Penghasilannya tak menentu, hidup dengan apa 

adanya. Namun, satu kata kunci yang membuatnya 

tak banyak bicara, adalah bersyukur terhadap karunia 

dari Allah SWT yang di terimanya, termasuk karunia 

kesehatan. Manakala dia dan anggota keluarganya 

sakit, dia berobat ke Puskesmas Kebumen III yang 

tak jauh jaraknya dari tempat tinggalnya. Rumah 

yang di tempati, juga pernah mendapat bantuan dari 

warga untuk di perbaiki, baik dalam bentuk materi 

maupun tenaga untuk gotong royong. Melihat 

keseharianya, dia adalah sosok yang berhak 

mendapat perhatian kesejahteraannya dari 

pemerintah, termasuk soal jaminan pembiayaan 

kesehatan. Namun ironis, Rustam dan 

keluarganya tidak terdaftar dalam kepesertaan 

program Jamkesmas dan juga program Jamkesda. 

Tak menjadi peserta, tak membuatnya berkecil 

hati. Dia pasrah, sambil berharap, dirinya dan 

keluarganya tak sakit yang membutuhkan 

perawatan inap dan biaya besar. Karena kalau 

sampai itu terjadi, dia tak tahu harus bagaimana.  

Kamis, 19 September 2013, dia mendapat 

undangan dari Komunitas Informasi Pojok JKN 

dalam rangka diskusi waga membahas masalah 

Jaminan Kesehatan Nasional. Sebuah informasi 

yang membuat dia penasaran. Informasi yang di 

dapat, baru sebatas kabar yang belum jelas dari 

iklan televisi, bahwa mulai tahun 2014 nanti, 

seluruh warga negara Indonesia harus menjadi 

peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial) Kesehatan. Semakin membuatnya 

bingung. Diapun cekatan hadir dalam acara itu 

sebelum peserta lainnya dan narasumber hadir. 

Dia berharap, untuk tak di beda - bedakan dengan 

warga lainnya  yang mendapat kartu Jamkesmas 

dan Jamkesda. Dia juga berharap, agar kelak bisa 

menjadi peserta BPJS Kesehatan yang di biayai 

dari pemerintah. 

 

Bapak Rustam, paling kanan (berpeci) 



 

Diskusi publik tentang 
Jaminan Kesehatan di balai 
desa Trikarso Kecamatan 
Sruweng  Kebumen Kamis, 
21/11/2013 diikuti dengan 
antusias oleh masyarakat. 
Diskusi ini di fasilitasi oleh 
Komunitas Informasi Pojok 
JKN bekerjasama dengan 
Pemdes Trikarso dan 
Paguyuban Kepala Desa se 
Kecamatan Sruweng. Hadir 
dalam acara itu sebagai 
nara sumber, dr Hj Rini K, 
MKes, Kepala Dinas 
Kesehatan Kebumen, Bapak 
Fakhrudin Tri Ubajani, SSi, 
MSi, bagian Pendataan 
Statistik Sosial BPS 

Jamkesda agar terintegrasi 
dengan BPJS Kesehatan di 
tahun 2014. Jika 1 milyar, di 
bagi Rp 19.225 (besaran 
iuran PBI yang di tanggung 
APBN) maka akan ketemu 50 
ribu lebih peserta untuk 1 
bulan. Di kalikan 12 bulan 
akan ketemu 12 milyar. 
APBD Kebumen untuk 2014 
mencapai 1,7 triliyun, artinya 
belum ada 1 persennya. Bpk 
Sekda  menambahkan, 
Jamkesda Kebumen tahun 
2014 masih untuk 
pembiayaan. Jika nanti ada 
intruksi / aturan yang jelas, 
maka program Jamkesda 
akan terintegrasi,  tegasnya. 

Kebumen. Peserta yang 
hadir mencapai 80 orang 
lebih. Terdiri dari warga 
peserta Jamkesmas, warga 
non peserta Jamkesmas, 
tokoh masyarakat, ketua RT 
dan RW, kepala desa se 
kecamatan Sruweng, 
Puskesmas, Kapolsek, 
Danramil Kec. Sruweng. 
Rencana undangan peserta 
hanya 30 orang. Namun 
melihat animo masyarakat 
yang tinggi, serta saran dari 
Bapak Camat Sruweng, 
agar acara diskusi ini 
levelnya kecamatan, agar 
informasi JKN ini lebih luas 
dan lebih cepat. 

Bersinergi dengan Pemkab 

Kesehatan merupakan hak dasar warga miskin yang harus terpenuhi. Warga yang kesulitan biaya 

kesehatan harus di perjuangkan. Itulah sekelumit pernyataan Sutrisno, Kepala Desa Trikarso. 

Sebelum Sutrisno menjadi kepala desa, dia adalah ketua FKD (Forum Kesehatan Desa) sejak tahun 

2002 hingga sekarang. Menjadi kepala desa tak mengubah pandangannya, bahwa kebutuhan dasar 

warga yang miskin harus terpenuhi. Kegiatan FKD, adalah memperjuangkan hak warga miskin yang 

membutuhkan biaya kesehatan. Bentuknya adalah, setiap warga di tarik sejumlah uang sampai 

Rp.9000,- rupiah. Uang yang terkumpul, di gunakan untuk membantu membiayai rumah sakit ketika 

sakit.  Bahkan ini berjalan sampai tahun 2012. FKD sempat meminta bantuan ambulan desa kepada 

pemerintah kabupaten. Namun tidak di kabulkan dengan alasan, belum waktunya desa memiliki 

fasilitas ambulan desa. FKD juga melakukan kegiatan lain yaitu peningkatan kesehatan warga 

dengan pembangunan sanitasi WC, yang menelan biaya sampai 15 juta untuk beberapa warga. 

Salah satu warga juga pernah di bantu FKD untuk membiayai perawatan di rumah sakit tingkat lanjut 

yang menelan biaya besar. Sutrisno, menyambut baik program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Menurutnya, esensi JKN di desa Trikarso sudah jalan. Tinggal memperjuangkan agar semua warga 

miskinTrikarso tercover semua. Demikian juga sebaliknya, warga yang mampu mempunyai 

kesadaran untuk membayar premi bulanan ke BPJS Kesehatan.  

Sutrisno, kades yang memperjuangkan nasib warga miskin 

Halaman 4 

Sekretaris Daerah Kebumen 
H Adi Pandoyo, berharap 
kepada Komunitas Informasi 
Pojok JKN Kebumen agar 
bersinergi dengan jajaran 
Pemkab Kebumen, dan 
mengawal jalannya program 
JKN. (Selasa, 12/11/ 2013 di 
ruang Kerjanya). Hariyanto, 
mewakili komunitas 
menyampaikan, Dana 
Jamkesda bersifat bantuan, 
sharing pemerintah dan 
pasien sebesar  50 %  
maksimal 2,5 juta. Begitu pula 
untuk perawatan rumah sakit 
tingkat lanjut, biaya masih 
sharing. Komunitas 
mengusulkan, program 
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Ikuti Diskusi Dengan Antusias 

Pojok Pengalaman 


